Упуство за попуњавање обрасца И-2 извештаја
о трошковима изборне кампање
1.1. Преузимање обрасца
Да би се предао извештај о трошковима изборне кампање, неопходно је да се на сајту
Агенције одабере опција Обрасци а потом Преузимање обрасца (Слика 1.1 .1), а
затим да се кликне на линк Образац извештаја о трошковима изборне кампање
(Слика 1.1 .2).

Слика1.1.1 Изглед странице

Слика1.1.2 Одабир одговарајућег обрасца
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Након одабира обрасца Образац извештаја о трошковима изборне кампање ,
појавиће се дијалог као на слици

Кликом на квадрат са троуглом спустиће се листа са подацима. Након одабира “Ниво
избора” и Врста избора” одаберите опцију “Преузми образац”, појавиће се дијалог за
преузимање фајлова (Слика
1.1 .3) приказује претраживач Mozilla Firefox). У
зависности од претраживача (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome…) који користите
тај изглед ће варирати. Неопходно је да кликнете на потврдну опцију, како би
документ био преузет.

Слика 1.1.3 Унос назива организације и преузимање обрасца

Када је документ преузет, треба пронаћи исти на рачунару (Слика 1.1.4), отворити га
двоструким кликом миша, а затим га и попунити.

Слика 1.1.4 Образац на рачунару
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1.2.

Попуњавање обрасца

Прво поглавље извештаја садржи основне информације о нивоу избора, врсти избора и
датуму када су одржани избори.

Слика 1.2.5 Прво поглавље

Да би се образац исправно попунио, неопходно је најпре одабрати једну од три
понуђене опције (Политичка странка, Коалиција, Група грађана), чиме се одређује
врста субјекта извештаја (Слика 1.2 .6). У зависности од тога која се опција одабере,
различита поља постају обавезна за унос.

Слика1.2.6 Почетни део обрасца

Уколико је одабрана опција Политичка странка, обавезна поља постају Назив
политичког субјекта, Скраћени назив политичког субјекта, Седиште, Адреса, Број
телефона, Веб сајт, Имејл адреса, ПИБ, МБ и Шифра делатности.
Уколико је корисник одабрао опцију Коалиција тада су обавезна поља Назив
политичког субјекта, Скраћени назив политичког субјекта, Седиште, Адреса, Број
телефона, Веб сајт, Имејл адреса, Датум овере коалиционог споразума или уговора о
образовању групе, Број овере коалиционог споразума или уговора о образовању групе,
Место овере коалиционог споразума или уговора о образовању групе.
Приликом одабира треће опције Група грађана, обавезна поља су идентична као код
одабира друге опције, тј. Коалиције.
Треба водити рачуна о томе да се ПИБ и Матични број (МБ) морају исправно унети и да
су сва поља са црвеним оквиром обавезна, ако је опција Highlight Form Fields
укључена.
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Слика 1.2.7 Укључивање ознаке обавезних поља

Слика 1.2.8 Основни подаци

Личне информације о овлашћеном лицу субјекта се уписују у поља приказана на
следећој слици. Обавезно је унети податке у сва поља са слике.

Слика 1.2.9 Информације о овлашћеном лицу

Следећа поља служе за унос информација о банкарским рачунима субјеката. Приликом
попуњавања ставке Врста рачуна бирамо једну вредност од више понуђених
(предефинисаних) вредности. У старту је приказан само један ред за унос рачуна, а
уколико субјекат има више рачуна неопходно је, кликом на дугме са ознаком +, додати
још један ред за унос и тај процес понављати док се не наведу сви банкарски рачуни.
Такође, ред се може и уклонити кликом на дугме са ознаком – (Слика 1.2 .10). Осим
тога приликом уноса динарског рачуна странке водити рачуна да је рачун правилног
облика (почиње са три цифре, има две цртице и завршава се са два знака).

Слика 1.2.10 Подаци о банкарским рачунима

Друго поглавље извештаја је везано за приходе политичког субјекта тј. новчана
средства, услуге и добра.
Ова секција се састоји од 6 табела. Свака табела на почетку нема ни један ред за унос
података. Уколико је потребно унети податке, мора се додати нови ред за унос кликом
на дугме +.
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Слика 1.2.11 Приходи политичког субјекта

Слика 1.2.12 Приходи политичког субјекта/Новчана средства из јавних извора

Прва табела садржи податке о новчаним средствима из јавних извора. Приликом
попуњавања ставки Извор новчаних средстава бирамо једну вредност од више
понуђених (предефинисаних) вредности. Обавезно је да се унесу сва поља у једном
реду изузев поља Укупан износ примљених средстава. Кликом на дугме Опција,
појављују се додатне оције које можемо да одаберемо.
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Слика 1.2.13 Приходи политичког субјекта/Новчана средства из јавних извора

Дугме Опција омогућава сакривање/приказ реда за унос. Након правилно унетих
података за извор новчаних средстава поља за унос се аутоматски сакривају.

Слика 1.2.14 Услуге и добра

У другој табели (Слика1.2.14) се наводе приходи политичког субјекта у виду средстава
од јавних извора, тј. од услуга и добара из јавних извора.
Приказано је једно поље за унос услуга, а уколико странка је примила више услуга од
јавних предузећа могуће је додати нове елементе, кликом на дугме са ознаком +,
додати још једно поље за унос и тај процес понављати док се не наведу све услуге које
је особа примила. Такође, поље се може и уклонити кликом на дугме са ознаком –
(Слика 1.2.14). У посебној колони се рачуна укупна вредност примљених услуга/добра
из јавних извора. Сва поља у табели су обавезна!

Слика 1.2.15 Прилози физичких лица политичком субјекту.

Трећа табела садржи податке о прилозима физичких лица политичком субјекту. Табела
не садржи предефинисане вредности. Обавезна поља су Име даваоца прилога, Презиме
даваоца прилога, Место пребивалишта даваоца прилога, Адреса даваоца прилога, ЈМБГ
даваоца прилога, Укупна вредност новчаних и Укукна вредност неновчаних прилога.
Поље Напомена је опционо поље, док поље Укупна вредност прилога представља
збир вредности из поља укупног новчаног и укупног неновчаног прилога.

Слика 1.2.16 Прилози правних лица и међународних удружења
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Четврта табела садржи информације о прилозима правних лица политичком субјекту,
као и о прилозима међународних политичких удружења. Сва поља у једном реду, осим
поља Напомена и поља за Укупну вредност давања су обавезна да се унесу.

Слика 1.2.17 Сопствена средства

Пета табела садржи податке о сопственим средствима. Табела садржи следећа поља
Број рачуна за финансирање редовног рада са кога су средства пренета, Износ
пренетих средстава, Износ утрошених средстава и Износ враћених средстава на рачун
за финансирање редовног рада. Сва поља су обавезна и не постоје предефинисане
вредности. Треба водити рачуна да је рачун правилног облика (почиње са три цифре,
има две цртице и завршава се са два знака).

Слика 1.2.18 Укупни приходи изборне кампање

Шеста и последња табела у овом делу има поље за Износ, који представља суму
укупних износа из претходних пет табела и поље Напомена. Табела не садржи друга
поља за унос, нема обавезних поља, нити предефинисаних вредности.
Слика 1.2.19 Кредити и зајмови политичког субјекта у изборној кампањи

У трећем делу обрасца налазе се табеле у које је потребно унети информације о
кредитима и зајмовима политичког субјекта у изборној кампањи.
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Слика 1.2.20 Кредити и зајмови банака и других финансијских организација одобрени
под условима који одступају од тржишних

У табели Кредити и зајмови банака и других финансијских организација
одобрени под условима који одступају од тржишних сва поља сем поља
Напомена су обавезна. Приликом уноса за поље Врста бира се једна од
предефинисаних вредности. Такође, табела садржи поља која представљају укупне
вредности за унете износе.

Слика 1.2.21 Кредити и зајмови банака и других финансијских организација одобрени
под тржишним условима

Слична је ситуација и са табелом 7.2. У табели Кредити и зајмови банака и других
финансијских организација одобрени под тржишним условима сва поља сем
поља Напомена су обавезна. Приликом уноса за поље Врста бира се једна од
предефинисаних вредности. Такође, табела садржи поља која представљају укупне
вредности за унете износе као и поља за укупне вредности из табела 7.1 и 7.2.

Слика 1.2.22 Укупно сви извори финансирања изборне кампање

Табела Укупно сви извори финансирања изборне кампање садржи збир укупних
вредности из другог и трећег дела обрасца. Ова табела нема обавезна поља, нити
предефинисане вредности. Поље Напомена је опционо поље.
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Слика 1.2.23 Трошкови изборне кампање

У четвртом делу обрасца потребно је унети информације о Трошковима изборне
кампање. У првој табели је потребно унети информације о Трошковима изборног
материјала. Обавезна поља у овој табели су Укупна цена и Име и презиме/назив
извршиоца услуга. Уколико субјекат има више материјала за једну категорију рачуна
неопходно је, кликом на дугме са ознаком +, додати још један ред за унос и тај процес
понављати док се не наведу сви материјали. Такође, ред се може и уклонити кликом на
дугме са ознаком –.
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Слика 1.2.24 Трошкови јавних догађаја

У наредној табели се наводе трошкови кампање политичког субјекта у виду тришкова
јавних догађаја. Табела има обавезна поља, а то су Цена, Место одржавања јавног
догађаја, Датум јавног догађаја, Име и презиме/Назив извршиоца услуге. Табела не
садржи предефинисане методе.
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Слика 1.2.25

Трошкови оглашавања

Слична ситуација је и са табелом о Трошковима оглашавања. Табела садржи
обавезна поља Цена и Име и презиме/Назив извршиоца услуге. Такође, табела
садржи и опционо поље Напомена. Корисник има могуђност уноса осталих трошкова
оглашавања, а за то је предвиђен нови ред у табели. Поља у овом реду опциона.
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Слика 1.2.26 Остали трошкови изборне кампање

Табела Остали трошкови изборне кампање има поља Цена, Име и
презиме/Назив извршиоца услуге и Напомена. Поља Цена и Име и
презиме/Назив извршиоца услуге су обавезна само уколико постоји информација о
Врсти за Простор 1 и Јавномнењско истраживање 1. У осталим случајевима, поље је
опционо и није обавезно. Табела не садржи предефинисане вредности. На крају табеле
постоји поље Износ које се аутоматски израчунава на основу унетих података у четири
претходно наведене табеле.

Слика 1.2.27 Изборно јемство

Пети део обрасца чини табела која носи информације о Изборном јемству. За унос
поља Врста изборног јемства бира се вредност из листе предефинисаних вредности.
Иста је ситуација и за поље Тип средства, вредност се бира из листе предефинисаних
вредности. Сва поља, сем Име и презиме/Назив даваоца изборног јемства и
Адреса пребивалишта, су обавезна.
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Слика 1.2.28 Датум и место

На крају обрасца потребно је унети датум и место сачињавања форме.
Посебну пажњу треба обратити на поља за датуме и вредности. Препоручено је да се
датуми форматирају са водећом нулом (нпр. трећи мај записати као 03.05 уместо 3.5).
Слично томе унос података у поље са вредностима треба пазити на зарезе и тачке јел
ће бити третирани као децимални сепаратор и децимални зарез, респективно.
Пошто су сви подаци попуњени, потребно је сачувати овако попуњен документ пошто
га је потребно послати Агенцији.

1.3.

Слање попуњеног обрасца

На сајту Агенције за борбу против корупције потребно је одабрати Регистри а потом
опцију Слање образаца и добијање бар кода (Слика 1.3.1).

Слика 1.3.1– Слање обрасца у интернет претраживачу

Одабиром опције слања образаца приказује се форма као на слици 1.3.2. Одабиром
опције „Образац извештаја о трошковима изборне кампање “ требало би да се прикаже
прозор за слање попуњеног обрасца.
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Слика 1.3.2 – Одабирање обрасца

Кликом на дугме „Browse“ ће отворити дијалог за одабир датотеке. Потребно је
пронаћи у систему претходно попуњен образац и кликнути на дугме за „Open“ како би
била унета путања до датотеке.
Након одабира датотеке неопходно је попунити текст поље текстом са слике како би
систем могао да верификује да образац шаље особа, а не неки програм. Ако је
приказана слика тешка за читање, кликом на полукружне стрелице доле десно се
добија друга слика. Ако је текст исправно унет потребно је кликнути на дугме
„Пошаљи документ“. Пример је дат на слици 1.3.3.

Слика 1.3.3 – Препознавање текста и слање документа

Након пошиљке документа требало би да се појави дијалог за чување документа који
је валидиран и у који је постављен баркод (Слика 1.3.4).
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Слика 1.3.4 – Добијање коначног формулара

Сачувани образац са баркодом (Слика 1.3.5) треба потписати и послати поштом, или
га лично предати Агенцији. Агенција обрађује само обрасце које добије у
папирној форми, с одговарајућим баркодом. Подаци се у обрасцу с баркодом не
могу мењати. Ако је потребно да се образац поново шаље Агенцији, може се
искористити попуњен образац без баркода, који је претходно сачуван.

Слика 1.3.5 – Пример коначног формулара
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