СЕКТОР ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ
ИЗВЕШТАЈ О СЕМИНАРУ
Назив семинара

Подношење годишњих финансијских извештаја и извештаја о трошковима
изборне кампање

Датум и место
31. јануар, Крагујевaц
одржавања семинара 1. фебруар, Нови Пазар и Ниш

2. фебруар, Врање
3. фебруар, Београд 1
6. фебруар, Нови Сад
7. фебруар, Суботица,
9. фебруар, Ваљево и Београд 2
10. фебруар, Ужице и Београд 3
Циљна група

Овлашћена лица, књиговође и представници политичких странака и група
грађана који подносе годишње финансијске извештаје и извештаје о
трошковима изборних кампања.

Сврха одржавања
семинара

Упознавање са правима и обавезама политичких субјеката из Закона о
финансирању политичких активности и овлашћењима Агенције.
Информисање одговорних лица, књиговођа и представника политичких
субјеката у вези са обавезама, и најчешћим грешкама приликом подношења
извештаја о трошковима изборних кампања и ГФИ пријављивања прилога
физичких и правних лица, уплата и исплатама са рачуна за редован рад
односно изборну кампању, као и обавезама овлашћеног лица у политичком
субјекту, начину вођења евиденција и извештавању.

Тимови предавача

Крагујевац, Нови Пазар - Радојко Србљановић (економиста), Владимир
Тупањац (правник) и Лидија Кујунџић (политиколог)
Ниш, Врање - Горан Ивић (економиста), Иван Дивљаковић (правник)
Нови Сад, Суботица - Дијана Сарадимовски (економиста), Предраг Кнежевић
(правник) и Лидија Кујунџић (политиколог)
Ваљево и Ужице - Јелена Ђорђевић (економиста), Наталија Ристивојевић
(правник) и Нада Радовић (политиколог)
Београд 1 - Јелена Ђорђевић (економиста), Наталија Ристивојевић, Предраг
Кнежевић (правни део) и Нада Радовић (политиколошки део)
Београд 2 - Радојко Србљановић (економиста), Предраг Кнежевић, Владимир
Тупањац (правник) и Лидија Кујунџић (политиколог)
Београд 3 - Горан Ивић, Дијана Сарафимовски, Катарина Клара Дакић
(економисти) и Иван Дивљаковић (правник)

Садржај

Предавачи су демонстрирали начина подношења и попуњавања образаца
И1/И2. Потом је уследила дискусија како би се размотрила сва спорна питања
са представницима политичких субјеката.
ПРЕЗЕНТАЦИЈА:
Финансијски извештаји које Агенцији за борбу против корупције подносе
политички субјекти су:

1

•
•

Годишњи финансијски извештај (ГФИ) – подноси се до 15. априла
текуће године за претходну годину.
Извештај о трошковима изборне кампање (ИТИК) – подноси се у року
од 30 дана од дана објављивања коначних резултата избора.

Финансијски извештаји се објављују на web сајту политичког субјекта у рoку
oд 8 дaнa од данa достављaњa извештајa Агенцији. Финансијски извештај сe
објављује и на сајту Агенциje.
Уз писану форму ГФИ (И1) подноси се и:
• Мишљење овлашћеног ревизора на ГФИ (И1)
• Фотокопија регистрованог редовног финансијског извештаја (биланс
стања, биланс успеха, напомене уз финансијски извештај) односно
изјава о финансијској неактивности који се подноси надлежном органу
у складу са Законом о рачуноводству, оверен печатом политичког
субјекта.
Фотокопије Евиденције прилога на обрасцу Е1 и Евиденције о имовини на
обрасцу Е2 оверене печатом политичког субјекта.
Извештаји се подносе на прописаним обрасцима И1 (ГФИ) и И2 (ИТИК) у
електронској и писаној форми. Извештаји сe смaтрају потпуним aкo су
поднети у oбe фoрме и морају бити истоветни.

ГФИ (И1) садржи податке о: политичком субјекту, приходима, расходима,
имовини, улозима и обавезама, кредитима и зајмовима. ГФИ (И1) обухвата и
приходе и расходе изборних кампања у години за коју се извештај подноси.
ИТИК (И2) садржи податке о: политичком субјекту, приходима, кредитима и
зајмовима, расходима и изборном јемству. Кредити и зајмови јесу извори
финансирања али нису приходи.
Евиденција о прилозима (Е1) се води хронолошки по даваоцима прилога и
врстама прилога (новчани прилог, поклон, услуге пружене без накнаде или
под условима који одступају од тржишних) које је политички субјекат примио
за финансирање редовног рада или изборне кампање. У евиденција о
прилозима (Е1), поред новчаних и неновчаних прилога евидентира се и опрост
дуга као неновчани прилог.
У случају коалиције, коалиционим споразумом се одређује члан коалиције
који води евиденцију о прилозима које прима коалиција. Чланови коалиције
воде и сопствене евиденције о прилозима..Образац годишњег финансијског
извештаја образац извештаја о трошковима изборне кампање.
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ГФИ (И1) садржи податке о: политичком субјекту, приходима, расходима,
имовини, улозима и обавезама, кредитима и зајмовима. ГФИ (И1) обухвата и
приходе и расходе изборних кампања у години за коју се извештај подноси.
ИТИК (И2) садржи податке о: политичком субјекту, приходима, кредитима и
зајмовима, расходима и изборном јемству. Кредити и зајмови јесу извори
финансирања али нису приходи.
Евиденција о прилозима (Е1) се води хронолошки по даваоцима прилога и
врстама прилога (новчани прилог, поклон, услуге пружене без накнаде или
под условима који одступају од тржишних) које је политички субјекат примио
за финансирање редовног рада или изборне кампање. У евиденција о
прилозима (Е1), поред новчаних и неновчаних прилога евидентира се и опрост
дуга као неновчани прилог.
У случају коалиције, коалиционим споразумом се одређује члан коалиције
који води евиденцију о прилозима које прима коалиција. Чланови коалиције
воде и сопствене евиденције о прилозима..
Евиденције (Е1 и Е2) се воде у електронској и писаној форми и морају бити
истоветне.
За сва питања, објашњења, мишљења или савете, Агенција вам стоји на
располагању. Можете нам се обратити на телефон: 011/41-49-110 или
електронском поштом finansiranje.ps@acas.rs
Број позваних
учесника

Укупно је позвано 633 особа, од тога 451 (71%) из странака и 182 (29%) из
група грађана. Структура учесника према месту одржавања тренинга је:
• Крагујевац - 79 (12%), од тога 56 из странака и 23 група грађана
• Нови Пазар - 15 (3%), 12 од тога из странака и 5 група грађана
• Ниш - 108 (17%), од тога 72 из странака и 36 група грађана
• Врање - 30 (5%), од тога 23 из странака и 7 група грађана
• Нови Сад - 96 (15%), од тога 81 из странака и 15 група грађана
• Суботица - 53 (8%), од тога 38 из странака и 15 група грађана
• Ваљево - 47 (8%), од тога 31 из странака и 16 група грађана
• Ужице - 36 (6%), од тога 27 из странака и 9 група грађана
• Београд 1 - 64 (10%), од тога 49 из странака и 15 група грађана
• Београд 2 - 53 (8%), од тога 35 из странака и 18 група грађана
• Београд 3 - 53 (8%), од тога 30 из странака и 23 група грађана

Број присутних
учесника семинара

Укупно је присуствовало 157 особа из 73 различита политичка субјекта.
Укупно 94 учесника (60%) из 49 различитих политичких странака
присуствовало је тренинзима, док је 63 (40%) било из 24 различитих
група грађана.
• Крагујевац - 12 (8%), од тога 11 из 5 различитих странака и један
представник групе грађана
• Нови Пазар - 7 (4%), од тога 6 из 4 различите странке и један
представник групе грађана
• Ниш - 17 (11%), од тога 12 из 5 различитих странака и 5 из 3 различите
групе грађана
• Врање - 11 (7%), од тога 6 из 5 различитих странака и 5 из 3 различите
група грађана
• Нови Сад - 26 (17%), од тога 15 из 9 странка и 11 из 3 различите група
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грађана
Суботица - 14 (9%), од тога 11 из 3 странке и 3 из једне група грађана
Ваљево - 15 (9%), од тога 6 из 3 различите странке и 9 из 6 различити
група грађана
Ужице - 3 (2%) из различитих група грађана
Београд 1 - 22 (14%), од тога 14 из 7 различитих странака и 8 из једне
групе грађана
Београд 2 - 10 (6%), од тога 2 из различитих странака и 8 из 2
различите групе грађана
Београд 3 - 20 (13%), од тога 11 из 7 различитих странака и 9 из 2
различите групе грађана

Одзив

Семинарима је присуствовало 25 одсто позваних. Већу заинтересованост
показали су представници парламентарних странака и група грађана Доста је
било, док је присуство других група грађана било спорадично.

Материјали

упутство за попуњавање ГФИ
(www.acas.rs/wp-content/uploads/2010/07/Uputstvo-za-I-1-Godisnjeg-fin-izvestaja-V2-1.pdf )
образац И1 (www.acas.rs/acasPublic/reportDownload.htm?type=4)

упутство за попуњавање Извештаја о трошковима изборних кампања
(www.acas.rs/wp-content/uploads/2016/01/Upustvo-za-popunjavanje-Obrazca-I-2-izvestaja-o-troksovima-izbornekampanje-2-2016.pdf)
образац И2 (www.acas.rs/acasPublic/reportDownload.htm?type=5)

Коментари и
питања
учесника

Током тренинга политички субјекти истакли су проблем у вези са уплатама
средстава из јавних извора за кампању након проглашења коначних резултата
избора, односно да касне са уплатама средстава за редован рад. Групе грађана
истакле су проблем са банкама и код Управе за трезор приликом отварања
наменског рачуна.
Најчешће постављана питања била су:
1. Зашто Агенција подноси прекршајне пријаве за недостављање мишљења
ревизора када политички субјекат прима невелика средстава за редован рад из
јавних избора?
2. Да ли политички субјекат који нема сајт, ослобођен обавезе да објављује
ГФИ, односне прилоге физичких и правних лица.
3. Да ли политички субјекат мора да поднесе ГФИ односно извештај о
трошковима изборне кампање ако није имао трошкове?
4. На који начин политички субјекат може да плати дугове настале у изборној
кампањи, после предаје извештаја о трошковима изборне кампање?
5. Да ли групе грађана могу да са рачуна који су отворили за кампању, примају
и плаћају средства за редован рад?
6. У случају да политички субјекат користи просторије које му је уступила
локална самоуправа без накнаде, како да утврде тржишну вредност коју су
дужни да прикажу у извештају као неновчани прилог?
7. Како политички субјекат да уплати 5% средстава из јавних извора а за
редован рад када јединица локалне самоуправе није уплатила цео износ који
припада странци или групи грађана?
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8. Које су конкретно активности групе грађана које би могле да се наведу као
трошкови за стручно усавршавање и оспособљавање, међународну сарадњу и
рад са чланством?
Додатне
активности

У циљу припреме и унапређења мониторинга Агенције за предстојеће изборе
2017. године, приликом одржавање тренинга у Крагујевцу, Новом Саду, Новом
Пазару, Ваљеву и Ужицу, одржани су састанци са координаторима тимова
посматрача који су били ангажовани током изборне кампање 2016. године.

Видљивост
активности

Тренинзи су најављени на сајту Агенције у тексту Агенција за борбу против
корупције организује циклус семинара за представнике политичких субјеката
објављеном 25. јануара 2017. године.

Датум
извештаја

14. фебруар 2017. године
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