
ИЗВЕШТАЈ О ТРОШКОВИМА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕДатум  25.07.2020.

Одборнике у општини

(ниво избора)

Јагодина Редовни

(врста избора)

одржане 21.06.2020. године

I ОПШТИ ПОДАЦИ

● Политичка странка Коалиција○ ○ Група грађана

Назив политичког
субјекта

Покрет обнове
краљевине Србије

Скраћени назив политичког
субјекта ПОКС

БеоградСедиште Баба Вишњина 38Адреса Број телефона 063686578 Веб сајт WWW.POKS.RS

Имејл адреса poks.srbija@gmail.com ПИБ 110173088 МБ 17908120 Шифра
делатности 9492

Датум овере
коалиционог

споразума или уговора
о образовању групе

Број овере
коалиционог

споразума или
уговора о образовању

Место овере
коалиционог

споразума или
уговора о

Назив коалиционог партнера (у случају коалиције као политичког субјекта)

 од 111051000077320525.07.2020 13:27:59Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



Име овлашћеног
лица из члана

31. Закона
ŽIKA

Презиме
овлашћеног

лица из члана
31. Закона

GOJKOVIĆ

Датум
именовања
овлашћеног

лица из члана
31. Закона

12.07.2017.
Функција

овлашћеног лица из
члана 31. Закона у

политичком субјекту
PREDSEDNIK

ЈМБГ
овлашћеног

лица из члана
31. Закона*

0911972810048
Адреса овлашћеног
лица из члана 31.

Закона*
SOMBOR GRUJE DEDIĆA 19/38

Контакт
телефон и имејл

овлашћеног
лица из члана

31. Закона*

063-666-578
POKS.SRBIJA@GMAIL.COM

Број посебног рачуна за финансирање изборне
кампање Назив пословне банке у којој је рачун отворен Врста рачуна

160-496333-27 ИНТЕСА Динарски

840-32856763-75 ТРЕЗОР Динарски

II ПРИХОДИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

1. Новчана средства из јавних извора

Примљена средства Утрошена/враћена средства

Извор ночаних средстава (наводи се
буџет из кога су средства примљена)

Износ првог
примљеног

дела новчаних
средстава

(20%)/(50%)

Датум
пријема

Износ друог
примљеног

дела новчаних
средстава

(80%)/(50%)

Датум
пријема

Укупан износ
примљених
средстава

Износ
утрошених
средстава

Износ
враћених

средстава у
буџет

Датум
враћања у

буџет

Буџет локалне самоуправе - Општина -
Јагодина 56326.00 24.04.2020. 0.00 24.07.2020. 56326.00 56326.00 null null

1. Укупно 56326.00 0.00 56326.00 56326.00 null

2. Услуге и добра из јавних извора
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Назив органа или организације
пружаоца услуге/даваоца добра

Вредност
примљене

услуге/добра
Опис примљене услуге/добра Датум

пријема
Активност за коју је

примљена услуга/добро Назив и број документа

Име даваоца
прилога

Презиме даваоца
прилога

Место
пребивалишта

даваоца
прилога

Адреса даваоца
прилога*

ЈМБГ даваоца
прилога*

I
 Укупан
износ

новчаног
прилога

II
 Укупан износ
неновчаног

прилога

Укупна
вредност

прилога (I+II)
Напомена

3. Прилози физичких лица политичком субјекту

ДРАГАНА ПАЈДИЋ Ветерник ОМЛАДИНСКА 60 1901976805039 8350.00 0.00 8350.00

3. Укупно 8350.00 0.00 8350.00

4. Прилози правних лица и међународних политичких удружења политичком субјекту

Назив даваоца прилога Седиште
даваоца прилога

Адреса даваоца
прилога

Матични број
даваоца прилога

II
 Укупан износ
неновчаног

прилога

I
 Укупан
износ

новчаног
прилога

Укупна
вредност

прилога (I+II)
Напомена

5. Сопствена средства

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
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6. Укупно сви приходи изборне кампање
(1+2+3+4+5*)

Износ

64676.00

Напомена

* Навести износ утрошених сопствених средстава

III КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

7. Кредити и зајмови

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

Врста

Назив пословне банке
или друге

финансијске
организације која је

одобрила кредит или
зајам

Износ
одобрених
средстава

Износ пренетих
средстава на рачуна

за финансирање
редовног

рада/изборне
кампање

Износ
утрошених
средстава

Врста и вредност
обезбеђења

кредита или зајма

Период отплате
кредита или

зајма
Напомена

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

Врста

Назив пословне банке
или друге

финансијске
организације која је

одобрила кредит или
зајам

Износ
одобрених
средстава

Износ пренетих
средстава на рачуна

за финансирање
редовног

рада/изборне
кампање

Износ
утрошених
средстава

Врста и вредност
обезбеђења

кредита или зајма

Период отплате
кредита или

зајма
Напомена
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7. Укупно (7.1 + 7.2)

8. Укупно сви извори финансирања изборне
кампање (II + III)

Износ

64676.00

Напомена

IV ТРОШКОВИ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ

А. Трошкови изборног материјала

Име и презиме/Назив
извршиоца услуге

Израђено
комадаЦена по комадуВрста изборног

материјала НапоменаУкупна ценаРед.бр.

1 Летак(1.1+...)

2 Брошуре(2.1+...)

3 Новине(3.1+3.2+3.3+3.
4)

4 Плакат(4.1+...)

5 Билборд

6
Други промотивни

материјал (блокови,
оловке, шоље,

Матични број
извршиоца
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7
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 Цена Место одржавања
јавног догађаја

Датум
одржавања

јавног догађаја
Име и презиме/Назив

извршиоца услуге Напомена

1 Митинг + Конвенција

1.1 Митинг(1.1.1+1.1.2+...)

1.2 Конвенција(1.2.1+1.2.2
+...)

2
Други типови јавних

манифестација(пункт,
штанд,...)(2.1+...)

3 Конференција за
штампу(3.1+...)

Б. Укупно (1+2+3)

В. Трошкови оглашавања

Ред.бр. НапоменаВрста Име и презиме/Назив
извршиоца услугеЦена

Матични број
извршиоца

услуге

Матични број
извршиоца

Назив телевизије,
радија или штампе
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1 Телевизија(1.1+1.2+1.3)

1.1 Спотови

1.2 Огласи

1.3 Закупљени
термини(1.3.1+1.3.2+...)

2 Радио(2.1+2.2)

2.1 Огласи

2.2 Закупљени
термини(2.2.1+2.2.2+...)

3 Штампа(3.1+3.2+...)

4 Интернет(4.1+4.2)

4.1 Банери

4.2 Сајтови

5 56326.00 RINGIER AXEL BEOGRADОстали трошкови
оглашавања 17134990

56326.00В. Укупно (1+2+3+4+5)
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Г. Остали трошкови изборне кампање

ЦенаВрста Име и презиме/Назив
извршиоца услугеРед.бр. Напомена

8350.001 ЈБ МАЈА ВЕЛИЧКОВИЋ
ЈАГОДИНА

Трошкови овере потписа
подршке бирача 17923498

2 Остали путни трошкови

3 Комунални и режијски
трошкови

4
Закуп посебног простора у

изборној
кампањи(4.1+4.2+...)

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)

Матични број извршиоца
услуге
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6.3 Други видови ангажовања

7
Трошкови ангажовања

маркетиншке агенције(који
нису претходно обухваћени

8 Опрема

9 Јавномњенска
истраживања(9.1+...)

10 Остали непоменути
трошкови

8350.00Г. Укупно
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

Укупно сви трошкови изборне кампање
(А+Б+В+Г)

Износ

64676.00

Напомена
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V ИЗБОРНО ЈЕМСТВО
За новац: Број
рачуна на који је
изборно јемство
плаћено

За новац: број
рачуна са кога је
изборно јемство
плаћено

Адреса
пребивалишта*/

Седиште
даваоца
изборног
јемства (у

случају
средстава

другог лица)

Име и
презиме/Назив

даваоца изборног
јемства (у случају
средстава другог

лица)

Тип средстваИзнос
изборног
јемства

Врста изборног
јемства

За банкарску
гаранцију: Која
банка је дала
гаранцију?

За државне
хартије од
вредности: /

За хипотеку на
непокретности:
Опис и адреса
непокретности

За хипотеку на
непокретности:
Процењена
вредност

За државне хартије
од вредности: Када
доспевају хартије
од вредности?

За банкарску
гаранцију: Шта је
положено као
обезбеђење за
банкарску
гаранцију?
(детаљан опис
банкарске
гаранције)

За државне хартије од
вредности: Име и
презиме/Назив лица које
држи хартије од
вредности у портфељу

За хипотеку на
непокретности: Име и
презиме/Назив власника
непокретности

За банкарску гаранцију:
Име и презиме/Назив јемца
за банкарску гаранцију

За новац: /

1 2 3 4 5 6 7 8

НАПОМЕНА:
 * Сви подаци унети под овом ознаком изузети су од обавезе објављивања на веб сајту Агенције за борбу против корупције. Ови подаци
се користе искључиво за потребе обављања послова из надлежности Агенције за борбу против корупције.

25.07.2020. године
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(Датум сачињавања писане форме извештаја)

Novi Sad

(Место сачињавања писане форме извештаја)

(потпис овлашћеног лица из члана 31. Закона)
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ИЗВЕШТАЈ О ТРОШКОВИМА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕДатум  23.07.2020.

Одборнике у општини

(ниво избора)

Београд-Чукарица Редовни

(врста избора)

одржане 21.06.2020. године

I ОПШТИ ПОДАЦИ

● Политичка странка Коалиција○ ○ Група грађана

Назив политичког
субјекта

Покрет обнове
краљевине Србије

Скраћени назив политичког
субјекта ПОКС

БеоградСедиште Баба Вишњина 38Адреса Број телефона 063686578 Веб сајт WWW.POKS.RS

Имејл адреса poks.srbija@gmail.com ПИБ 110173088 МБ 17908120 Шифра
делатности 9492

Датум овере
коалиционог

споразума или уговора
о образовању групе

Број овере
коалиционог

споразума или
уговора о образовању

Место овере
коалиционог

споразума или
уговора о

Назив коалиционог партнера (у случају коалиције као политичког субјекта)

 од 111051000073420623.07.2020 23:06:34Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



Име овлашћеног
лица из члана

31. Закона
ŽIKA

Презиме
овлашћеног

лица из члана
31. Закона

GOJKOVIĆ

Датум
именовања
овлашћеног

лица из члана
31. Закона

12.07.2017.
Функција

овлашћеног лица из
члана 31. Закона у

политичком субјекту
PREDSEDNIK

ЈМБГ
овлашћеног

лица из члана
31. Закона*

0911972810048
Адреса овлашћеног
лица из члана 31.

Закона*
SOMBOR GRUJE DEDIĆA 19/38

Контакт
телефон и имејл

овлашћеног
лица из члана

31. Закона*

063-666-578
POKS.SRBIJA@GMAIL.COM

Број посебног рачуна за финансирање изборне
кампање Назив пословне банке у којој је рачун отворен Врста рачуна

160-496333-27 ИНТЕСА Динарски

840-32856763-75 ТРЕЗОР Динарски

II ПРИХОДИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

1. Новчана средства из јавних извора

Примљена средства Утрошена/враћена средства

Извор ночаних средстава (наводи се
буџет из кога су средства примљена)

Износ првог
примљеног

дела новчаних
средстава

(20%)/(50%)

Датум
пријема

Износ друог
примљеног

дела новчаних
средстава

(80%)/(50%)

Датум
пријема

Укупан износ
примљених
средстава

Износ
утрошених
средстава

Износ
враћених

средстава у
буџет

Датум
враћања у

буџет

2. Услуге и добра из јавних извора

Назив органа или организације
пружаоца услуге/даваоца добра

Вредност
примљене

услуге/добра
Опис примљене услуге/добра Датум

пријема
Активност за коју је

примљена услуга/добро Назив и број документа
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Име даваоца
прилога

Презиме даваоца
прилога

Место
пребивалишта

даваоца
прилога

Адреса даваоца
прилога*

ЈМБГ даваоца
прилога*

I
 Укупан
износ

новчаног
прилога

II
 Укупан износ
неновчаног

прилога

Укупна
вредност

прилога (I+II)
Напомена

3. Прилози физичких лица политичком субјекту

НАДА ПОПОВИЋ Нови Сад 1300 КАПЛАРА 18 1210984805118 26950.00 0.00 26950.00

3. Укупно 26950.00 0.00 26950.00

4. Прилози правних лица и међународних политичких удружења политичком субјекту

Назив даваоца прилога Седиште
даваоца прилога

Адреса даваоца
прилога

Матични број
даваоца прилога

II
 Укупан износ
неновчаног

прилога

I
 Укупан
износ

новчаног
прилога

Укупна
вредност

прилога (I+II)
Напомена

5. Сопствена средства

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

Износ Напомена

 од 113051000073420623.07.2020 23:06:34Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



6. Укупно сви приходи изборне кампање
(1+2+3+4+5*) 26950.00

* Навести износ утрошених сопствених средстава

III КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

7. Кредити и зајмови

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

Врста

Назив пословне банке
или друге

финансијске
организације која је

одобрила кредит или
зајам

Износ
одобрених
средстава

Износ пренетих
средстава на рачуна

за финансирање
редовног

рада/изборне
кампање

Износ
утрошених
средстава

Врста и вредност
обезбеђења

кредита или зајма

Период отплате
кредита или

зајма
Напомена

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

Врста

Назив пословне банке
или друге

финансијске
организације која је

одобрила кредит или
зајам

Износ
одобрених
средстава

Износ пренетих
средстава на рачуна

за финансирање
редовног

рада/изборне
кампање

Износ
утрошених
средстава

Врста и вредност
обезбеђења

кредита или зајма

Период отплате
кредита или

зајма
Напомена

 од 114051000073420623.07.2020 23:06:34Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



7. Укупно (7.1 + 7.2)

8. Укупно сви извори финансирања изборне
кампање (II + III)

Износ

26950.00

Напомена

IV ТРОШКОВИ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ

А. Трошкови изборног материјала

Име и презиме/Назив
извршиоца услуге

Израђено
комадаЦена по комадуВрста изборног

материјала НапоменаУкупна ценаРед.бр.

1 Летак(1.1+...)

2 Брошуре(2.1+...)

3 Новине(3.1+3.2+3.3+3.
4)

4 Плакат(4.1+...)

5 Билборд

6
Други промотивни

материјал (блокови,
оловке, шоље,

Матични број
извршиоца

 од 115051000073420623.07.2020 23:06:34Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



7
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 Цена Место одржавања
јавног догађаја

Датум
одржавања

јавног догађаја
Име и презиме/Назив

извршиоца услуге Напомена

1 Митинг + Конвенција

1.1 Митинг(1.1.1+1.1.2+...)

1.2 Конвенција(1.2.1+1.2.2
+...)

2
Други типови јавних

манифестација(пункт,
штанд,...)(2.1+...)

3 Конференција за
штампу(3.1+...)

Б. Укупно (1+2+3)

В. Трошкови оглашавања

Ред.бр. НапоменаВрста Име и презиме/Назив
извршиоца услугеЦена

Матични број
извршиоца

услуге

Матични број
извршиоца

Назив телевизије,
радија или штампе

 од 116051000073420623.07.2020 23:06:34Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



1 Телевизија(1.1+1.2+1.3)

1.1 Спотови

1.2 Огласи

1.3 Закупљени
термини(1.3.1+1.3.2+...)

2 Радио(2.1+2.2)

2.1 Огласи

2.2 Закупљени
термини(2.2.1+2.2.2+...)

3 Штампа(3.1+3.2+...)

4 Интернет(4.1+4.2)

4.1 Банери

4.2 Сајтови

5 Остали трошкови
оглашавања

В. Укупно (1+2+3+4+5)

 од 117051000073420623.07.2020 23:06:34Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



Г. Остали трошкови изборне кампање

ЦенаВрста Име и презиме/Назив
извршиоца услугеРед.бр. Напомена

26950.001 ОПШТИНА ЧУКАРИЦАТрошкови овере потписа
подршке бирача 07014210

2 Остали путни трошкови

3 Комунални и режијски
трошкови

4
Закуп посебног простора у

изборној
кампањи(4.1+4.2+...)

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)

Матични број извршиоца
услуге

 од 118051000073420623.07.2020 23:06:34Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



6.3 Други видови ангажовања

7
Трошкови ангажовања

маркетиншке агенције(који
нису претходно обухваћени

8 Опрема

9 Јавномњенска
истраживања(9.1+...)

10 Остали непоменути
трошкови

26950.00Г. Укупно
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

Укупно сви трошкови изборне кампање
(А+Б+В+Г)

Износ

26950.00

Напомена

 од 119051000073420623.07.2020 23:06:34Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



V ИЗБОРНО ЈЕМСТВО
За новац: Број
рачуна на који је
изборно јемство
плаћено

За новац: број
рачуна са кога је
изборно јемство
плаћено

Адреса
пребивалишта*/

Седиште
даваоца
изборног
јемства (у

случају
средстава

другог лица)

Име и
презиме/Назив

даваоца изборног
јемства (у случају
средстава другог

лица)

Тип средстваИзнос
изборног
јемства

Врста изборног
јемства

За банкарску
гаранцију: Која
банка је дала
гаранцију?

За државне
хартије од
вредности: /

За хипотеку на
непокретности:
Опис и адреса
непокретности

За хипотеку на
непокретности:
Процењена
вредност

За државне хартије
од вредности: Када
доспевају хартије
од вредности?

За банкарску
гаранцију: Шта је
положено као
обезбеђење за
банкарску
гаранцију?
(детаљан опис
банкарске
гаранције)

За државне хартије од
вредности: Име и
презиме/Назив лица које
држи хартије од
вредности у портфељу

За хипотеку на
непокретности: Име и
презиме/Назив власника
непокретности

За банкарску гаранцију:
Име и презиме/Назив јемца
за банкарску гаранцију

За новац: /

1 2 3 4 5 6 7 8

НАПОМЕНА:
 * Сви подаци унети под овом ознаком изузети су од обавезе објављивања на веб сајту Агенције за борбу против корупције. Ови подаци
се користе искључиво за потребе обављања послова из надлежности Агенције за борбу против корупције.

23.07.2020. године

 од 1110051000073420623.07.2020 23:06:34Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



(Датум сачињавања писане форме извештаја)

Novi Sad

(Место сачињавања писане форме извештаја)

(потпис овлашћеног лица из члана 31. Закона)

 од 1111051000073420623.07.2020 23:06:34Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



ИЗВЕШТАЈ О ТРОШКОВИМА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕДатум  23.07.2020.

Одборнике у општини

(ниво избора)

Београд-Лазаревац Редовни

(врста избора)

одржане 21.06.2020. године

I ОПШТИ ПОДАЦИ

● Политичка странка Коалиција○ ○ Група грађана

Назив политичког
субјекта

Покрет обнове
краљевине Србије

Скраћени назив политичког
субјекта ПОКС

БеоградСедиште Баба Вишњина 38Адреса Број телефона 063686578 Веб сајт WWW.POKS.RS

Имејл адреса poks.srbija@gmail.com ПИБ 110173088 МБ 17908120 Шифра
делатности 9492

Датум овере
коалиционог

споразума или уговора
о образовању групе

Број овере
коалиционог

споразума или
уговора о образовању

Место овере
коалиционог

споразума или
уговора о

Назив коалиционог партнера (у случају коалиције као политичког субјекта)

 од 111051000073320923.07.2020 23:03:21Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



Име овлашћеног
лица из члана

31. Закона
ŽIKA

Презиме
овлашћеног

лица из члана
31. Закона

GOJKOVIĆ

Датум
именовања
овлашћеног

лица из члана
31. Закона

12.07.2017.
Функција

овлашћеног лица из
члана 31. Закона у

политичком субјекту
PREDSEDNIK

ЈМБГ
овлашћеног

лица из члана
31. Закона*

0911972810048
Адреса овлашћеног
лица из члана 31.

Закона*
SOMBOR GRUJE DEDIĆA 19/38

Контакт
телефон и имејл

овлашћеног
лица из члана

31. Закона*

063-666-578
POKS.SRBIJA@GMAIL.COM

Број посебног рачуна за финансирање изборне
кампање Назив пословне банке у којој је рачун отворен Врста рачуна

160-496333-27 ИНТЕСА Динарски

840-32856763-75 ТРЕЗОР Динарски

II ПРИХОДИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

1. Новчана средства из јавних извора

Примљена средства Утрошена/враћена средства

Извор ночаних средстава (наводи се
буџет из кога су средства примљена)

Износ првог
примљеног

дела новчаних
средстава

(20%)/(50%)

Датум
пријема

Износ друог
примљеног

дела новчаних
средстава

(80%)/(50%)

Датум
пријема

Укупан износ
примљених
средстава

Износ
утрошених
средстава

Износ
враћених

средстава у
буџет

Датум
враћања у

буџет

2. Услуге и добра из јавних извора

Назив органа или организације
пружаоца услуге/даваоца добра

Вредност
примљене

услуге/добра
Опис примљене услуге/добра Датум

пријема
Активност за коју је

примљена услуга/добро Назив и број документа

 од 112051000073320923.07.2020 23:03:21Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



Име даваоца
прилога

Презиме даваоца
прилога

Место
пребивалишта

даваоца
прилога

Адреса даваоца
прилога*

ЈМБГ даваоца
прилога*

I
 Укупан
износ

новчаног
прилога

II
 Укупан износ
неновчаног

прилога

Укупна
вредност

прилога (I+II)
Напомена

3. Прилози физичких лица политичком субјекту

НАДА ПОПОВИЋ Нови Сад 1300 КАПЛАРА 18 1210984805118 19050.00 0.00 19050.00

3. Укупно 19050.00 0.00 19050.00

4. Прилози правних лица и међународних политичких удружења политичком субјекту

Назив даваоца прилога Седиште
даваоца прилога

Адреса даваоца
прилога

Матични број
даваоца прилога

II
 Укупан износ
неновчаног

прилога

I
 Укупан
износ

новчаног
прилога

Укупна
вредност

прилога (I+II)
Напомена

5. Сопствена средства

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

Износ Напомена

 од 113051000073320923.07.2020 23:03:21Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



6. Укупно сви приходи изборне кампање
(1+2+3+4+5*) 19050.00

* Навести износ утрошених сопствених средстава

III КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

7. Кредити и зајмови

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

Врста

Назив пословне банке
или друге

финансијске
организације која је

одобрила кредит или
зајам

Износ
одобрених
средстава

Износ пренетих
средстава на рачуна

за финансирање
редовног

рада/изборне
кампање

Износ
утрошених
средстава

Врста и вредност
обезбеђења

кредита или зајма

Период отплате
кредита или

зајма
Напомена

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

Врста

Назив пословне банке
или друге

финансијске
организације која је

одобрила кредит или
зајам

Износ
одобрених
средстава

Износ пренетих
средстава на рачуна

за финансирање
редовног

рада/изборне
кампање

Износ
утрошених
средстава

Врста и вредност
обезбеђења

кредита или зајма

Период отплате
кредита или

зајма
Напомена

 од 114051000073320923.07.2020 23:03:21Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



7. Укупно (7.1 + 7.2)

8. Укупно сви извори финансирања изборне
кампање (II + III)

Износ

19050.00

Напомена

IV ТРОШКОВИ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ

А. Трошкови изборног материјала

Име и презиме/Назив
извршиоца услуге

Израђено
комадаЦена по комадуВрста изборног

материјала НапоменаУкупна ценаРед.бр.

1 Летак(1.1+...)

2 Брошуре(2.1+...)

3 Новине(3.1+3.2+3.3+3.
4)

4 Плакат(4.1+...)

5 Билборд

6
Други промотивни

материјал (блокови,
оловке, шоље,

Матични број
извршиоца

 од 115051000073320923.07.2020 23:03:21Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



7
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 Цена Место одржавања
јавног догађаја

Датум
одржавања

јавног догађаја
Име и презиме/Назив

извршиоца услуге Напомена

1 Митинг + Конвенција

1.1 Митинг(1.1.1+1.1.2+...)

1.2 Конвенција(1.2.1+1.2.2
+...)

2
Други типови јавних

манифестација(пункт,
штанд,...)(2.1+...)

3 Конференција за
штампу(3.1+...)

Б. Укупно (1+2+3)

В. Трошкови оглашавања

Ред.бр. НапоменаВрста Име и презиме/Назив
извршиоца услугеЦена

Матични број
извршиоца

услуге

Матични број
извршиоца

Назив телевизије,
радија или штампе

 од 116051000073320923.07.2020 23:03:21Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



1 Телевизија(1.1+1.2+1.3)

1.1 Спотови

1.2 Огласи

1.3 Закупљени
термини(1.3.1+1.3.2+...)

2 Радио(2.1+2.2)

2.1 Огласи

2.2 Закупљени
термини(2.2.1+2.2.2+...)

3 Штампа(3.1+3.2+...)

4 Интернет(4.1+4.2)

4.1 Банери

4.2 Сајтови

5 Остали трошкови
оглашавања

В. Укупно (1+2+3+4+5)

 од 117051000073320923.07.2020 23:03:21Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



Г. Остали трошкови изборне кампање

ЦенаВрста Име и презиме/Назив
извршиоца услугеРед.бр. Напомена

19050.001 ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦТрошкови овере потписа
подршке бирача 17329251

2 Остали путни трошкови

3 Комунални и режијски
трошкови

4
Закуп посебног простора у

изборној
кампањи(4.1+4.2+...)

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)

Матични број извршиоца
услуге

 од 118051000073320923.07.2020 23:03:21Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



6.3 Други видови ангажовања

7
Трошкови ангажовања

маркетиншке агенције(који
нису претходно обухваћени

8 Опрема

9 Јавномњенска
истраживања(9.1+...)

10 Остали непоменути
трошкови

19050.00Г. Укупно
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

Укупно сви трошкови изборне кампање
(А+Б+В+Г)

Износ

19050.00

Напомена

 од 119051000073320923.07.2020 23:03:21Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



V ИЗБОРНО ЈЕМСТВО
За новац: Број
рачуна на који је
изборно јемство
плаћено

За новац: број
рачуна са кога је
изборно јемство
плаћено

Адреса
пребивалишта*/

Седиште
даваоца
изборног
јемства (у

случају
средстава

другог лица)

Име и
презиме/Назив

даваоца изборног
јемства (у случају
средстава другог

лица)

Тип средстваИзнос
изборног
јемства

Врста изборног
јемства

За банкарску
гаранцију: Која
банка је дала
гаранцију?

За државне
хартије од
вредности: /

За хипотеку на
непокретности:
Опис и адреса
непокретности

За хипотеку на
непокретности:
Процењена
вредност

За државне хартије
од вредности: Када
доспевају хартије
од вредности?

За банкарску
гаранцију: Шта је
положено као
обезбеђење за
банкарску
гаранцију?
(детаљан опис
банкарске
гаранције)

За државне хартије од
вредности: Име и
презиме/Назив лица које
држи хартије од
вредности у портфељу

За хипотеку на
непокретности: Име и
презиме/Назив власника
непокретности

За банкарску гаранцију:
Име и презиме/Назив јемца
за банкарску гаранцију

За новац: /

1 2 3 4 5 6 7 8

НАПОМЕНА:
 * Сви подаци унети под овом ознаком изузети су од обавезе објављивања на веб сајту Агенције за борбу против корупције. Ови подаци
се користе искључиво за потребе обављања послова из надлежности Агенције за борбу против корупције.

23.07.2020. године

 од 1110051000073320923.07.2020 23:03:21Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



(Датум сачињавања писане форме извештаја)

Novi Sad

(Место сачињавања писане форме извештаја)

(потпис овлашћеног лица из члана 31. Закона)

 од 1111051000073320923.07.2020 23:03:21Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



ИЗВЕШТАЈ О ТРОШКОВИМА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕДатум  23.07.2020.

Одборнике у општини

(ниво избора)

Лапово Редовни

(врста избора)

одржане 21.06.2020. године

I ОПШТИ ПОДАЦИ

● Политичка странка Коалиција○ ○ Група грађана

Назив политичког
субјекта

Покрет обнове
краљевине Србије

Скраћени назив политичког
субјекта ПОКС

БеоградСедиште Баба Вишњина 38Адреса Број телефона 063686578 Веб сајт WWW.POKS.RS

Имејл адреса poks.srbija@gmail.com ПИБ 110173088 МБ 17908120 Шифра
делатности 9492

Датум овере
коалиционог

споразума или уговора
о образовању групе

Број овере
коалиционог

споразума или
уговора о образовању

Место овере
коалиционог

споразума или
уговора о

Назив коалиционог партнера (у случају коалиције као политичког субјекта)

 од 111051000073120523.07.2020 23:00:10Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



Име овлашћеног
лица из члана

31. Закона
ŽIKA

Презиме
овлашћеног

лица из члана
31. Закона

GOJKOVIĆ

Датум
именовања
овлашћеног

лица из члана
31. Закона

12.07.2017.
Функција

овлашћеног лица из
члана 31. Закона у

политичком субјекту
PREDSEDNIK

ЈМБГ
овлашћеног

лица из члана
31. Закона*

0911972810048
Адреса овлашћеног
лица из члана 31.

Закона*
SOMBOR GRUJE DEDIĆA 19/38

Контакт
телефон и имејл

овлашћеног
лица из члана

31. Закона*

063-666-578
POKS.SRBIJA@GMAIL.COM

Број посебног рачуна за финансирање изборне
кампање Назив пословне банке у којој је рачун отворен Врста рачуна

160-496333-27 ИНТЕСА Динарски

840-32856763-75 ТРЕЗОР Динарски

II ПРИХОДИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

1. Новчана средства из јавних извора

Примљена средства Утрошена/враћена средства

Извор ночаних средстава (наводи се
буџет из кога су средства примљена)

Износ првог
примљеног

дела новчаних
средстава

(20%)/(50%)

Датум
пријема

Износ друог
примљеног

дела новчаних
средстава

(80%)/(50%)

Датум
пријема

Укупан износ
примљених
средстава

Износ
утрошених
средстава

Износ
враћених

средстава у
буџет

Датум
враћања у

буџет

2. Услуге и добра из јавних извора

Назив органа или организације
пружаоца услуге/даваоца добра

Вредност
примљене

услуге/добра
Опис примљене услуге/добра Датум

пријема
Активност за коју је

примљена услуга/добро Назив и број документа

 од 112051000073120523.07.2020 23:00:10Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



Име даваоца
прилога

Презиме даваоца
прилога

Место
пребивалишта

даваоца
прилога

Адреса даваоца
прилога*

ЈМБГ даваоца
прилога*

I
 Укупан
износ

новчаног
прилога

II
 Укупан износ
неновчаног

прилога

Укупна
вредност

прилога (I+II)
Напомена

3. Прилози физичких лица политичком субјекту

НАДА ПОПОВИЋ Нови Сад 1300 КАПЛАРА 18 1210984805118 11000.00 0.00 11000.00

3. Укупно 11000.00 0.00 11000.00

4. Прилози правних лица и међународних политичких удружења политичком субјекту

Назив даваоца прилога Седиште
даваоца прилога

Адреса даваоца
прилога

Матични број
даваоца прилога

II
 Укупан износ
неновчаног

прилога

I
 Укупан
износ

новчаног
прилога

Укупна
вредност

прилога (I+II)
Напомена

5. Сопствена средства

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

Износ Напомена

 од 113051000073120523.07.2020 23:00:10Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



6. Укупно сви приходи изборне кампање
(1+2+3+4+5*) 11000.00

* Навести износ утрошених сопствених средстава

III КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

7. Кредити и зајмови

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

Врста

Назив пословне банке
или друге

финансијске
организације која је

одобрила кредит или
зајам

Износ
одобрених
средстава

Износ пренетих
средстава на рачуна

за финансирање
редовног

рада/изборне
кампање

Износ
утрошених
средстава

Врста и вредност
обезбеђења

кредита или зајма

Период отплате
кредита или

зајма
Напомена

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

Врста

Назив пословне банке
или друге

финансијске
организације која је

одобрила кредит или
зајам

Износ
одобрених
средстава

Износ пренетих
средстава на рачуна

за финансирање
редовног

рада/изборне
кампање

Износ
утрошених
средстава

Врста и вредност
обезбеђења

кредита или зајма

Период отплате
кредита или

зајма
Напомена

 од 114051000073120523.07.2020 23:00:10Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



7. Укупно (7.1 + 7.2)

8. Укупно сви извори финансирања изборне
кампање (II + III)

Износ

11000.00

Напомена

IV ТРОШКОВИ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ

А. Трошкови изборног материјала

Име и презиме/Назив
извршиоца услуге

Израђено
комадаЦена по комадуВрста изборног

материјала НапоменаУкупна ценаРед.бр.

1 Летак(1.1+...)

2 Брошуре(2.1+...)

3 Новине(3.1+3.2+3.3+3.
4)

4 Плакат(4.1+...)

5 Билборд

6
Други промотивни

материјал (блокови,
оловке, шоље,

Матични број
извршиоца

 од 115051000073120523.07.2020 23:00:10Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



7
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 Цена Место одржавања
јавног догађаја

Датум
одржавања

јавног догађаја
Име и презиме/Назив

извршиоца услуге Напомена

1 Митинг + Конвенција

1.1 Митинг(1.1.1+1.1.2+...)

1.2 Конвенција(1.2.1+1.2.2
+...)

2
Други типови јавних

манифестација(пункт,
штанд,...)(2.1+...)

3 Конференција за
штампу(3.1+...)

Б. Укупно (1+2+3)

В. Трошкови оглашавања

Ред.бр. НапоменаВрста Име и презиме/Назив
извршиоца услугеЦена

Матични број
извршиоца

услуге

Матични број
извршиоца

Назив телевизије,
радија или штампе

 од 116051000073120523.07.2020 23:00:10Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



1 Телевизија(1.1+1.2+1.3)

1.1 Спотови

1.2 Огласи

1.3 Закупљени
термини(1.3.1+1.3.2+...)

2 Радио(2.1+2.2)

2.1 Огласи

2.2 Закупљени
термини(2.2.1+2.2.2+...)

3 Штампа(3.1+3.2+...)

4 Интернет(4.1+4.2)

4.1 Банери

4.2 Сајтови

5 Остали трошкови
оглашавања

В. Укупно (1+2+3+4+5)

 од 117051000073120523.07.2020 23:00:10Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



Г. Остали трошкови изборне кампање

ЦенаВрста Име и презиме/Назив
извршиоца услугеРед.бр. Напомена

11000.001 ОПШТИНА ЛАПОВОТрошкови овере потписа
подршке бирача 07703805

2 Остали путни трошкови

3 Комунални и режијски
трошкови

4
Закуп посебног простора у

изборној
кампањи(4.1+4.2+...)

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)

Матични број извршиоца
услуге

 од 118051000073120523.07.2020 23:00:10Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



6.3 Други видови ангажовања

7
Трошкови ангажовања

маркетиншке агенције(који
нису претходно обухваћени

8 Опрема

9 Јавномњенска
истраживања(9.1+...)

10 Остали непоменути
трошкови

11000.00Г. Укупно
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

Укупно сви трошкови изборне кампање
(А+Б+В+Г)

Износ

11000.00

Напомена

 од 119051000073120523.07.2020 23:00:10Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



V ИЗБОРНО ЈЕМСТВО
За новац: Број
рачуна на који је
изборно јемство
плаћено

За новац: број
рачуна са кога је
изборно јемство
плаћено

Адреса
пребивалишта*/

Седиште
даваоца
изборног
јемства (у

случају
средстава

другог лица)

Име и
презиме/Назив

даваоца изборног
јемства (у случају
средстава другог

лица)

Тип средстваИзнос
изборног
јемства

Врста изборног
јемства

За банкарску
гаранцију: Која
банка је дала
гаранцију?

За државне
хартије од
вредности: /

За хипотеку на
непокретности:
Опис и адреса
непокретности

За хипотеку на
непокретности:
Процењена
вредност

За државне хартије
од вредности: Када
доспевају хартије
од вредности?

За банкарску
гаранцију: Шта је
положено као
обезбеђење за
банкарску
гаранцију?
(детаљан опис
банкарске
гаранције)

За државне хартије од
вредности: Име и
презиме/Назив лица које
држи хартије од
вредности у портфељу

За хипотеку на
непокретности: Име и
презиме/Назив власника
непокретности

За банкарску гаранцију:
Име и презиме/Назив јемца
за банкарску гаранцију

За новац: /

1 2 3 4 5 6 7 8

НАПОМЕНА:
 * Сви подаци унети под овом ознаком изузети су од обавезе објављивања на веб сајту Агенције за борбу против корупције. Ови подаци
се користе искључиво за потребе обављања послова из надлежности Агенције за борбу против корупције.

23.07.2020. године

 од 1110051000073120523.07.2020 23:00:10Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



(Датум сачињавања писане форме извештаја)

Novi Sad

(Место сачињавања писане форме извештаја)

(потпис овлашћеног лица из члана 31. Закона)

 од 1111051000073120523.07.2020 23:00:10Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



ИЗВЕШТАЈ О ТРОШКОВИМА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕДатум  23.07.2020.

Одборнике у општини

(ниво избора)

Баточина Редовни

(врста избора)

одржане 21.06.2020. године

I ОПШТИ ПОДАЦИ

● Политичка странка Коалиција○ ○ Група грађана

Назив политичког
субјекта

Покрет обнове
краљевине Србије

Скраћени назив политичког
субјекта ПОКС

БеоградСедиште Баба Вишњина 38Адреса Број телефона 063686578 Веб сајт WWW.POKS.RS

Имејл адреса poks.srbija@gmail.com ПИБ 110173088 МБ 17908120 Шифра
делатности 9492

Датум овере
коалиционог

споразума или уговора
о образовању групе

Број овере
коалиционог

споразума или
уговора о образовању

Место овере
коалиционог

споразума или
уговора о

Назив коалиционог партнера (у случају коалиције као политичког субјекта)
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Име овлашћеног
лица из члана

31. Закона
ŽIKA

Презиме
овлашћеног

лица из члана
31. Закона

GOJKOVIĆ

Датум
именовања
овлашћеног

лица из члана
31. Закона

12.07.2017.
Функција

овлашћеног лица из
члана 31. Закона у

политичком субјекту
PREDSEDNIK

ЈМБГ
овлашћеног

лица из члана
31. Закона*

0911972810048
Адреса овлашћеног
лица из члана 31.

Закона*
SOMBOR GRUJE DEDIĆA 19/38

Контакт
телефон и имејл

овлашћеног
лица из члана

31. Закона*

063-666-578
POKS.SRBIJA@GMAIL.COM

Број посебног рачуна за финансирање изборне
кампање Назив пословне банке у којој је рачун отворен Врста рачуна

160-496333-27 ИНТЕСА Динарски

840-32856763-75 ТРЕЗОР Динарски

II ПРИХОДИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

1. Новчана средства из јавних извора

Примљена средства Утрошена/враћена средства

Извор ночаних средстава (наводи се
буџет из кога су средства примљена)

Износ првог
примљеног

дела новчаних
средстава

(20%)/(50%)

Датум
пријема

Износ друог
примљеног

дела новчаних
средстава

(80%)/(50%)

Датум
пријема

Укупан износ
примљених
средстава

Износ
утрошених
средстава

Износ
враћених

средстава у
буџет

Датум
враћања у

буџет

2. Услуге и добра из јавних извора

Назив органа или организације
пружаоца услуге/даваоца добра

Вредност
примљене

услуге/добра
Опис примљене услуге/добра Датум

пријема
Активност за коју је

примљена услуга/добро Назив и број документа

 од 112051000073020823.07.2020 22:57:00Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



Име даваоца
прилога

Презиме даваоца
прилога

Место
пребивалишта

даваоца
прилога

Адреса даваоца
прилога*

ЈМБГ даваоца
прилога*

I
 Укупан
износ

новчаног
прилога

II
 Укупан износ
неновчаног

прилога

Укупна
вредност

прилога (I+II)
Напомена

3. Прилози физичких лица политичком субјекту

НАДА ПОПОВИЋ Нови Сад 1300 КАПЛАРА 18 1210984805118 2350.00 0.00 2350.00

3. Укупно 2350.00 0.00 2350.00

4. Прилози правних лица и међународних политичких удружења политичком субјекту

Назив даваоца прилога Седиште
даваоца прилога

Адреса даваоца
прилога

Матични број
даваоца прилога

II
 Укупан износ
неновчаног

прилога

I
 Укупан
износ

новчаног
прилога

Укупна
вредност

прилога (I+II)
Напомена

5. Сопствена средства

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

Износ Напомена
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6. Укупно сви приходи изборне кампање
(1+2+3+4+5*) 2350.00

* Навести износ утрошених сопствених средстава

III КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

7. Кредити и зајмови

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

Врста

Назив пословне банке
или друге

финансијске
организације која је

одобрила кредит или
зајам

Износ
одобрених
средстава

Износ пренетих
средстава на рачуна

за финансирање
редовног

рада/изборне
кампање

Износ
утрошених
средстава

Врста и вредност
обезбеђења

кредита или зајма

Период отплате
кредита или

зајма
Напомена

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

Врста

Назив пословне банке
или друге

финансијске
организације која је

одобрила кредит или
зајам

Износ
одобрених
средстава

Износ пренетих
средстава на рачуна

за финансирање
редовног

рада/изборне
кампање

Износ
утрошених
средстава

Врста и вредност
обезбеђења

кредита или зајма

Период отплате
кредита или

зајма
Напомена
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7. Укупно (7.1 + 7.2)

8. Укупно сви извори финансирања изборне
кампање (II + III)

Износ

2350.00

Напомена

IV ТРОШКОВИ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ

А. Трошкови изборног материјала

Име и презиме/Назив
извршиоца услуге

Израђено
комадаЦена по комадуВрста изборног

материјала НапоменаУкупна ценаРед.бр.

1 Летак(1.1+...)

2 Брошуре(2.1+...)

3 Новине(3.1+3.2+3.3+3.
4)

4 Плакат(4.1+...)

5 Билборд

6
Други промотивни

материјал (блокови,
оловке, шоље,

Матични број
извршиоца
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7
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 Цена Место одржавања
јавног догађаја

Датум
одржавања

јавног догађаја
Име и презиме/Назив

извршиоца услуге Напомена

1 Митинг + Конвенција

1.1 Митинг(1.1.1+1.1.2+...)

1.2 Конвенција(1.2.1+1.2.2
+...)

2
Други типови јавних

манифестација(пункт,
штанд,...)(2.1+...)

3 Конференција за
штампу(3.1+...)

Б. Укупно (1+2+3)

В. Трошкови оглашавања

Ред.бр. НапоменаВрста Име и презиме/Назив
извршиоца услугеЦена

Матични број
извршиоца

услуге

Матични број
извршиоца

Назив телевизије,
радија или штампе
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1 Телевизија(1.1+1.2+1.3)

1.1 Спотови

1.2 Огласи

1.3 Закупљени
термини(1.3.1+1.3.2+...)

2 Радио(2.1+2.2)

2.1 Огласи

2.2 Закупљени
термини(2.2.1+2.2.2+...)

3 Штампа(3.1+3.2+...)

4 Интернет(4.1+4.2)

4.1 Банери

4.2 Сајтови

5 Остали трошкови
оглашавања

В. Укупно (1+2+3+4+5)
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Г. Остали трошкови изборне кампање

ЦенаВрста Име и презиме/Назив
извршиоца услугеРед.бр. Напомена

2350.001 ЈБ ДРАГАН РАДОМИРОВИЋТрошкови овере потписа
подршке бирача 17923927

2 Остали путни трошкови

3 Комунални и режијски
трошкови

4
Закуп посебног простора у

изборној
кампањи(4.1+4.2+...)

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)

Матични број извршиоца
услуге
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6.3 Други видови ангажовања

7
Трошкови ангажовања

маркетиншке агенције(који
нису претходно обухваћени

8 Опрема

9 Јавномњенска
истраживања(9.1+...)

10 Остали непоменути
трошкови

2350.00Г. Укупно
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

Укупно сви трошкови изборне кампање
(А+Б+В+Г)

Износ

2350.00

Напомена
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V ИЗБОРНО ЈЕМСТВО
За новац: Број
рачуна на који је
изборно јемство
плаћено

За новац: број
рачуна са кога је
изборно јемство
плаћено

Адреса
пребивалишта*/

Седиште
даваоца
изборног
јемства (у

случају
средстава

другог лица)

Име и
презиме/Назив

даваоца изборног
јемства (у случају
средстава другог

лица)

Тип средстваИзнос
изборног
јемства

Врста изборног
јемства

За банкарску
гаранцију: Која
банка је дала
гаранцију?

За државне
хартије од
вредности: /

За хипотеку на
непокретности:
Опис и адреса
непокретности

За хипотеку на
непокретности:
Процењена
вредност

За државне хартије
од вредности: Када
доспевају хартије
од вредности?

За банкарску
гаранцију: Шта је
положено као
обезбеђење за
банкарску
гаранцију?
(детаљан опис
банкарске
гаранције)

За државне хартије од
вредности: Име и
презиме/Назив лица које
држи хартије од
вредности у портфељу

За хипотеку на
непокретности: Име и
презиме/Назив власника
непокретности

За банкарску гаранцију:
Име и презиме/Назив јемца
за банкарску гаранцију

За новац: /

1 2 3 4 5 6 7 8

НАПОМЕНА:
 * Сви подаци унети под овом ознаком изузети су од обавезе објављивања на веб сајту Агенције за борбу против корупције. Ови подаци
се користе искључиво за потребе обављања послова из надлежности Агенције за борбу против корупције.

23.07.2020. године
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(Датум сачињавања писане форме извештаја)

Novi Sad

(Место сачињавања писане форме извештаја)

(потпис овлашћеног лица из члана 31. Закона)
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ИЗВЕШТАЈ О ТРОШКОВИМА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕДатум  23.07.2020.

Одборнике у општини

(ниво избора)

Богатић Редовни

(врста избора)

одржане 21.06.2020. године

I ОПШТИ ПОДАЦИ

● Политичка странка Коалиција○ ○ Група грађана

Назив политичког
субјекта

Покрет обнове
краљевине Србије

Скраћени назив политичког
субјекта ПОКС

БеоградСедиште Баба Вишњина 38Адреса Број телефона 063686578 Веб сајт WWW.POKS.RS

Имејл адреса poks.srbija@gmail.com ПИБ 110173088 МБ 17908120 Шифра
делатности 9492

Датум овере
коалиционог

споразума или уговора
о образовању групе

Број овере
коалиционог

споразума или
уговора о образовању

Место овере
коалиционог

споразума или
уговора о

Назив коалиционог партнера (у случају коалиције као политичког субјекта)
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Име овлашћеног
лица из члана

31. Закона
ŽIKA

Презиме
овлашћеног

лица из члана
31. Закона

GOJKOVIĆ

Датум
именовања
овлашћеног

лица из члана
31. Закона

12.07.2017.
Функција

овлашћеног лица из
члана 31. Закона у

политичком субјекту
PREDSEDNIK

ЈМБГ
овлашћеног

лица из члана
31. Закона*

0911972810048
Адреса овлашћеног
лица из члана 31.

Закона*
SOMBOR GRUJE DEDIĆA 19/38

Контакт
телефон и имејл

овлашћеног
лица из члана

31. Закона*

063-666-578
POKS.SRBIJA@GMAIL.COM

Број посебног рачуна за финансирање изборне
кампање Назив пословне банке у којој је рачун отворен Врста рачуна

160-496333-27 ИНТЕСА Динарски

840-32856763-75 ТРЕЗОР Динарски

II ПРИХОДИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

1. Новчана средства из јавних извора

Примљена средства Утрошена/враћена средства

Извор ночаних средстава (наводи се
буџет из кога су средства примљена)

Износ првог
примљеног

дела новчаних
средстава

(20%)/(50%)

Датум
пријема

Износ друог
примљеног

дела новчаних
средстава

(80%)/(50%)

Датум
пријема

Укупан износ
примљених
средстава

Износ
утрошених
средстава

Износ
враћених

средстава у
буџет

Датум
враћања у

буџет

2. Услуге и добра из јавних извора

Назив органа или организације
пружаоца услуге/даваоца добра

Вредност
примљене

услуге/добра
Опис примљене услуге/добра Датум

пријема
Активност за коју је

примљена услуга/добро Назив и број документа
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Име даваоца
прилога

Презиме даваоца
прилога

Место
пребивалишта

даваоца
прилога

Адреса даваоца
прилога*

ЈМБГ даваоца
прилога*

I
 Укупан
износ

новчаног
прилога

II
 Укупан износ
неновчаног

прилога

Укупна
вредност

прилога (I+II)
Напомена

3. Прилози физичких лица политичком субјекту

НАДА ПОПОВИЋ Нови Сад 1300 КАПЛАРА 18 1210984805118 19800.00 0.00 19800.00

3. Укупно 19800.00 0.00 19800.00

4. Прилози правних лица и међународних политичких удружења политичком субјекту

Назив даваоца прилога Седиште
даваоца прилога

Адреса даваоца
прилога

Матични број
даваоца прилога

II
 Укупан износ
неновчаног

прилога

I
 Укупан
износ

новчаног
прилога

Укупна
вредност

прилога (I+II)
Напомена

5. Сопствена средства

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

Износ Напомена
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6. Укупно сви приходи изборне кампање
(1+2+3+4+5*) 19800.00

* Навести износ утрошених сопствених средстава

III КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

7. Кредити и зајмови

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

Врста

Назив пословне банке
или друге

финансијске
организације која је

одобрила кредит или
зајам

Износ
одобрених
средстава

Износ пренетих
средстава на рачуна

за финансирање
редовног

рада/изборне
кампање

Износ
утрошених
средстава

Врста и вредност
обезбеђења

кредита или зајма

Период отплате
кредита или

зајма
Напомена

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

Врста

Назив пословне банке
или друге

финансијске
организације која је

одобрила кредит или
зајам

Износ
одобрених
средстава

Износ пренетих
средстава на рачуна

за финансирање
редовног

рада/изборне
кампање

Износ
утрошених
средстава

Врста и вредност
обезбеђења

кредита или зајма

Период отплате
кредита или

зајма
Напомена

 од 114051000072920223.07.2020 22:53:33Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



7. Укупно (7.1 + 7.2)

8. Укупно сви извори финансирања изборне
кампање (II + III)

Износ

19800.00

Напомена

IV ТРОШКОВИ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ

А. Трошкови изборног материјала

Име и презиме/Назив
извршиоца услуге

Израђено
комадаЦена по комадуВрста изборног

материјала НапоменаУкупна ценаРед.бр.

1 Летак(1.1+...)

2 Брошуре(2.1+...)

3 Новине(3.1+3.2+3.3+3.
4)

4 Плакат(4.1+...)

5 Билборд

6
Други промотивни

материјал (блокови,
оловке, шоље,

Матични број
извршиоца
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7
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 Цена Место одржавања
јавног догађаја

Датум
одржавања

јавног догађаја
Име и презиме/Назив

извршиоца услуге Напомена

1 Митинг + Конвенција

1.1 Митинг(1.1.1+1.1.2+...)

1.2 Конвенција(1.2.1+1.2.2
+...)

2
Други типови јавних

манифестација(пункт,
штанд,...)(2.1+...)

3 Конференција за
штампу(3.1+...)

Б. Укупно (1+2+3)

В. Трошкови оглашавања

Ред.бр. НапоменаВрста Име и презиме/Назив
извршиоца услугеЦена

Матични број
извршиоца

услуге

Матични број
извршиоца

Назив телевизије,
радија или штампе
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1 Телевизија(1.1+1.2+1.3)

1.1 Спотови

1.2 Огласи

1.3 Закупљени
термини(1.3.1+1.3.2+...)

2 Радио(2.1+2.2)

2.1 Огласи

2.2 Закупљени
термини(2.2.1+2.2.2+...)

3 Штампа(3.1+3.2+...)

4 Интернет(4.1+4.2)

4.1 Банери

4.2 Сајтови

5 Остали трошкови
оглашавања

В. Укупно (1+2+3+4+5)
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Г. Остали трошкови изборне кампање

ЦенаВрста Име и презиме/Назив
извршиоца услугеРед.бр. Напомена

19800.001 ОПШТИНА БОГАТИЋТрошкови овере потписа
подршке бирача 07170718

2 Остали путни трошкови

3 Комунални и режијски
трошкови

4
Закуп посебног простора у

изборној
кампањи(4.1+4.2+...)

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)

Матични број извршиоца
услуге
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6.3 Други видови ангажовања

7
Трошкови ангажовања

маркетиншке агенције(који
нису претходно обухваћени

8 Опрема

9 Јавномњенска
истраживања(9.1+...)

10 Остали непоменути
трошкови

19800.00Г. Укупно
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

Укупно сви трошкови изборне кампање
(А+Б+В+Г)

Износ

19800.00

Напомена
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V ИЗБОРНО ЈЕМСТВО
За новац: Број
рачуна на који је
изборно јемство
плаћено

За новац: број
рачуна са кога је
изборно јемство
плаћено

Адреса
пребивалишта*/

Седиште
даваоца
изборног
јемства (у

случају
средстава

другог лица)

Име и
презиме/Назив

даваоца изборног
јемства (у случају
средстава другог

лица)

Тип средстваИзнос
изборног
јемства

Врста изборног
јемства

За банкарску
гаранцију: Која
банка је дала
гаранцију?

За државне
хартије од
вредности: /

За хипотеку на
непокретности:
Опис и адреса
непокретности

За хипотеку на
непокретности:
Процењена
вредност

За државне хартије
од вредности: Када
доспевају хартије
од вредности?

За банкарску
гаранцију: Шта је
положено као
обезбеђење за
банкарску
гаранцију?
(детаљан опис
банкарске
гаранције)

За државне хартије од
вредности: Име и
презиме/Назив лица које
држи хартије од
вредности у портфељу

За хипотеку на
непокретности: Име и
презиме/Назив власника
непокретности

За банкарску гаранцију:
Име и презиме/Назив јемца
за банкарску гаранцију

За новац: /

1 2 3 4 5 6 7 8

НАПОМЕНА:
 * Сви подаци унети под овом ознаком изузети су од обавезе објављивања на веб сајту Агенције за борбу против корупције. Ови подаци
се користе искључиво за потребе обављања послова из надлежности Агенције за борбу против корупције.

23.07.2020. године
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(Датум сачињавања писане форме извештаја)

Novi Sad

(Место сачињавања писане форме извештаја)

(потпис овлашћеног лица из члана 31. Закона)
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ИЗВЕШТАЈ О ТРОШКОВИМА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕДатум  23.07.2020.

Одборнике у општини

(ниво избора)

Шабац Редовни

(врста избора)

одржане 21.06.2020. године

I ОПШТИ ПОДАЦИ

● Политичка странка Коалиција○ ○ Група грађана

Назив политичког
субјекта

Покрет обнове
краљевине Србије

Скраћени назив политичког
субјекта ПОКС

БеоградСедиште Баба Вишњина 38Адреса Број телефона 063686578 Веб сајт WWW.POKS.RS

Имејл адреса poks.srbija@gmail.com ПИБ 110173088 МБ 17908120 Шифра
делатности 9492

Датум овере
коалиционог

споразума или уговора
о образовању групе

Број овере
коалиционог

споразума или
уговора о образовању

Место овере
коалиционог

споразума или
уговора о

Назив коалиционог партнера (у случају коалиције као политичког субјекта)
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Име овлашћеног
лица из члана

31. Закона
ŽIKA

Презиме
овлашћеног

лица из члана
31. Закона

GOJKOVIĆ

Датум
именовања
овлашћеног

лица из члана
31. Закона

12.07.2017.
Функција

овлашћеног лица из
члана 31. Закона у

политичком субјекту
PREDSEDNIK

ЈМБГ
овлашћеног

лица из члана
31. Закона*

0911972810048
Адреса овлашћеног
лица из члана 31.

Закона*
SOMBOR GRUJE DEDIĆA 19/38

Контакт
телефон и имејл

овлашћеног
лица из члана

31. Закона*

063-666-578
POKS.SRBIJA@GMAIL.COM

Број посебног рачуна за финансирање изборне
кампање Назив пословне банке у којој је рачун отворен Врста рачуна

160-496333-27 ИНТЕСА Динарски

840-32856763-75 ТРЕЗОР Динарски

II ПРИХОДИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

1. Новчана средства из јавних извора

Примљена средства Утрошена/враћена средства

Извор ночаних средстава (наводи се
буџет из кога су средства примљена)

Износ првог
примљеног

дела новчаних
средстава

(20%)/(50%)

Датум
пријема

Износ друог
примљеног

дела новчаних
средстава

(80%)/(50%)

Датум
пријема

Укупан износ
примљених
средстава

Износ
утрошених
средстава

Износ
враћених

средстава у
буџет

Датум
враћања у

буџет

2. Услуге и добра из јавних извора

Назив органа или организације
пружаоца услуге/даваоца добра

Вредност
примљене

услуге/добра
Опис примљене услуге/добра Датум

пријема
Активност за коју је

примљена услуга/добро Назив и број документа

 од 112051000072820523.07.2020 22:50:41Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



Име даваоца
прилога

Презиме даваоца
прилога

Место
пребивалишта

даваоца
прилога

Адреса даваоца
прилога*

ЈМБГ даваоца
прилога*

I
 Укупан
износ

новчаног
прилога

II
 Укупан износ
неновчаног

прилога

Укупна
вредност

прилога (I+II)
Напомена

3. Прилози физичких лица политичком субјекту

НАДА ПОПОВИЋ Нови Сад 1300 КАПЛАРА 18 1210984805118 26550.00 0.00 26550.00

3. Укупно 26550.00 0.00 26550.00

4. Прилози правних лица и међународних политичких удружења политичком субјекту

Назив даваоца прилога Седиште
даваоца прилога

Адреса даваоца
прилога

Матични број
даваоца прилога

II
 Укупан износ
неновчаног

прилога

I
 Укупан
износ

новчаног
прилога

Укупна
вредност

прилога (I+II)
Напомена

5. Сопствена средства

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

Износ Напомена

 од 113051000072820523.07.2020 22:50:41Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



6. Укупно сви приходи изборне кампање
(1+2+3+4+5*) 26550.00

* Навести износ утрошених сопствених средстава

III КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

7. Кредити и зајмови

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

Врста

Назив пословне банке
или друге

финансијске
организације која је

одобрила кредит или
зајам

Износ
одобрених
средстава

Износ пренетих
средстава на рачуна

за финансирање
редовног

рада/изборне
кампање

Износ
утрошених
средстава

Врста и вредност
обезбеђења

кредита или зајма

Период отплате
кредита или

зајма
Напомена

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

Врста

Назив пословне банке
или друге

финансијске
организације која је

одобрила кредит или
зајам

Износ
одобрених
средстава

Износ пренетих
средстава на рачуна

за финансирање
редовног

рада/изборне
кампање

Износ
утрошених
средстава

Врста и вредност
обезбеђења

кредита или зајма

Период отплате
кредита или

зајма
Напомена
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7. Укупно (7.1 + 7.2)

8. Укупно сви извори финансирања изборне
кампање (II + III)

Износ

26550.00

Напомена

IV ТРОШКОВИ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ

А. Трошкови изборног материјала

Име и презиме/Назив
извршиоца услуге

Израђено
комадаЦена по комадуВрста изборног

материјала НапоменаУкупна ценаРед.бр.

1 Летак(1.1+...)

2 Брошуре(2.1+...)

3 Новине(3.1+3.2+3.3+3.
4)

4 Плакат(4.1+...)

5 Билборд

6
Други промотивни

материјал (блокови,
оловке, шоље,

Матични број
извршиоца
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7
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 Цена Место одржавања
јавног догађаја

Датум
одржавања

јавног догађаја
Име и презиме/Назив

извршиоца услуге Напомена

1 Митинг + Конвенција

1.1 Митинг(1.1.1+1.1.2+...)

1.2 Конвенција(1.2.1+1.2.2
+...)

2
Други типови јавних

манифестација(пункт,
штанд,...)(2.1+...)

3 Конференција за
штампу(3.1+...)

Б. Укупно (1+2+3)

В. Трошкови оглашавања

Ред.бр. НапоменаВрста Име и презиме/Назив
извршиоца услугеЦена

Матични број
извршиоца

услуге

Матични број
извршиоца

Назив телевизије,
радија или штампе
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1 Телевизија(1.1+1.2+1.3)

1.1 Спотови

1.2 Огласи

1.3 Закупљени
термини(1.3.1+1.3.2+...)

2 Радио(2.1+2.2)

2.1 Огласи

2.2 Закупљени
термини(2.2.1+2.2.2+...)

3 Штампа(3.1+3.2+...)

4 Интернет(4.1+4.2)

4.1 Банери

4.2 Сајтови

5 Остали трошкови
оглашавања

В. Укупно (1+2+3+4+5)
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Г. Остали трошкови изборне кампање

ЦенаВрста Име и презиме/Назив
извршиоца услугеРед.бр. Напомена

26550.001 ЈБ СОФИЈА ЖАБАЉАЦ
ШАБАЦ

Трошкови овере потписа
подршке бирача 17924184

2 Остали путни трошкови

3 Комунални и режијски
трошкови

4
Закуп посебног простора у

изборној
кампањи(4.1+4.2+...)

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)

Матични број извршиоца
услуге
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6.3 Други видови ангажовања

7
Трошкови ангажовања

маркетиншке агенције(који
нису претходно обухваћени

8 Опрема

9 Јавномњенска
истраживања(9.1+...)

10 Остали непоменути
трошкови

26550.00Г. Укупно
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

Укупно сви трошкови изборне кампање
(А+Б+В+Г)

Износ

26550.00

Напомена
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V ИЗБОРНО ЈЕМСТВО
За новац: Број
рачуна на који је
изборно јемство
плаћено

За новац: број
рачуна са кога је
изборно јемство
плаћено

Адреса
пребивалишта*/

Седиште
даваоца
изборног
јемства (у

случају
средстава

другог лица)

Име и
презиме/Назив

даваоца изборног
јемства (у случају
средстава другог

лица)

Тип средстваИзнос
изборног
јемства

Врста изборног
јемства

За банкарску
гаранцију: Која
банка је дала
гаранцију?

За државне
хартије од
вредности: /

За хипотеку на
непокретности:
Опис и адреса
непокретности

За хипотеку на
непокретности:
Процењена
вредност

За државне хартије
од вредности: Када
доспевају хартије
од вредности?

За банкарску
гаранцију: Шта је
положено као
обезбеђење за
банкарску
гаранцију?
(детаљан опис
банкарске
гаранције)

За државне хартије од
вредности: Име и
презиме/Назив лица које
држи хартије од
вредности у портфељу

За хипотеку на
непокретности: Име и
презиме/Назив власника
непокретности

За банкарску гаранцију:
Име и презиме/Назив јемца
за банкарску гаранцију

За новац: /

1 2 3 4 5 6 7 8

НАПОМЕНА:
 * Сви подаци унети под овом ознаком изузети су од обавезе објављивања на веб сајту Агенције за борбу против корупције. Ови подаци
се користе искључиво за потребе обављања послова из надлежности Агенције за борбу против корупције.

23.07.2020. године
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(Датум сачињавања писане форме извештаја)

Novi Sad

(Место сачињавања писане форме извештаја)

(потпис овлашћеног лица из члана 31. Закона)
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ИЗВЕШТАЈ О ТРОШКОВИМА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕДатум  23.07.2020.

Одборнике у општини

(ниво избора)

Алибунар Редовни

(врста избора)

одржане 21.06.2020. године

I ОПШТИ ПОДАЦИ

● Политичка странка Коалиција○ ○ Група грађана

Назив политичког
субјекта

Покрет обнове
краљевине Србије

Скраћени назив политичког
субјекта ПОКС

БеоградСедиште Баба Вишњина 38Адреса Број телефона 063686578 Веб сајт WWW.POKS.RS

Имејл адреса poks.srbija@gmail.com ПИБ 110173088 МБ 17908120 Шифра
делатности 9492

Датум овере
коалиционог

споразума или уговора
о образовању групе

Број овере
коалиционог

споразума или
уговора о образовању

Место овере
коалиционог

споразума или
уговора о

Назив коалиционог партнера (у случају коалиције као политичког субјекта)
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Име овлашћеног
лица из члана

31. Закона
ŽIKA

Презиме
овлашћеног

лица из члана
31. Закона

GOJKOVIĆ

Датум
именовања
овлашћеног

лица из члана
31. Закона

12.07.2017.
Функција

овлашћеног лица из
члана 31. Закона у

политичком субјекту
PREDSEDNIK

ЈМБГ
овлашћеног

лица из члана
31. Закона*

0911972810048
Адреса овлашћеног
лица из члана 31.

Закона*
SOMBOR GRUJE DEDIĆA 19/38

Контакт
телефон и имејл

овлашћеног
лица из члана

31. Закона*

063-666-578
POKS.SRBIJA@GMAIL.COM

Број посебног рачуна за финансирање изборне
кампање Назив пословне банке у којој је рачун отворен Врста рачуна

160-496333-27 ИНТЕСА Динарски

840-32856763-75 ТРЕЗОР Динарски

II ПРИХОДИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

1. Новчана средства из јавних извора

Примљена средства Утрошена/враћена средства

Извор ночаних средстава (наводи се
буџет из кога су средства примљена)

Износ првог
примљеног

дела новчаних
средстава

(20%)/(50%)

Датум
пријема

Износ друог
примљеног

дела новчаних
средстава

(80%)/(50%)

Датум
пријема

Укупан износ
примљених
средстава

Износ
утрошених
средстава

Износ
враћених

средстава у
буџет

Датум
враћања у

буџет

2. Услуге и добра из јавних извора

Назив органа или организације
пружаоца услуге/даваоца добра

Вредност
примљене

услуге/добра
Опис примљене услуге/добра Датум

пријема
Активност за коју је

примљена услуга/добро Назив и број документа
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Име даваоца
прилога

Презиме даваоца
прилога

Место
пребивалишта

даваоца
прилога

Адреса даваоца
прилога*

ЈМБГ даваоца
прилога*

I
 Укупан
износ

новчаног
прилога

II
 Укупан износ
неновчаног

прилога

Укупна
вредност

прилога (I+II)
Напомена

3. Прилози физичких лица политичком субјекту

НАДА ПОПОВИЋ Нови Сад 1300 КАПЛАРА 18 1210984805118 9350.00 0.00 9350.00

3. Укупно 9350.00 0.00 9350.00

4. Прилози правних лица и међународних политичких удружења политичком субјекту

Назив даваоца прилога Седиште
даваоца прилога

Адреса даваоца
прилога

Матични број
даваоца прилога

II
 Укупан износ
неновчаног

прилога

I
 Укупан
износ

новчаног
прилога

Укупна
вредност

прилога (I+II)
Напомена

5. Сопствена средства

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

Износ Напомена
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6. Укупно сви приходи изборне кампање
(1+2+3+4+5*) 9350.00

* Навести износ утрошених сопствених средстава

III КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

7. Кредити и зајмови

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

Врста

Назив пословне банке
или друге

финансијске
организације која је

одобрила кредит или
зајам

Износ
одобрених
средстава

Износ пренетих
средстава на рачуна

за финансирање
редовног

рада/изборне
кампање

Износ
утрошених
средстава

Врста и вредност
обезбеђења

кредита или зајма

Период отплате
кредита или

зајма
Напомена

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

Врста

Назив пословне банке
или друге

финансијске
организације која је

одобрила кредит или
зајам

Износ
одобрених
средстава

Износ пренетих
средстава на рачуна

за финансирање
редовног

рада/изборне
кампање

Износ
утрошених
средстава

Врста и вредност
обезбеђења

кредита или зајма

Период отплате
кредита или

зајма
Напомена
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7. Укупно (7.1 + 7.2)

8. Укупно сви извори финансирања изборне
кампање (II + III)

Износ

9350.00

Напомена

IV ТРОШКОВИ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ

А. Трошкови изборног материјала

Име и презиме/Назив
извршиоца услуге

Израђено
комадаЦена по комадуВрста изборног

материјала НапоменаУкупна ценаРед.бр.

1 Летак(1.1+...)

2 Брошуре(2.1+...)

3 Новине(3.1+3.2+3.3+3.
4)

4 Плакат(4.1+...)

5 Билборд

6
Други промотивни

материјал (блокови,
оловке, шоље,

Матични број
извршиоца
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7
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 Цена Место одржавања
јавног догађаја

Датум
одржавања

јавног догађаја
Име и презиме/Назив

извршиоца услуге Напомена

1 Митинг + Конвенција

1.1 Митинг(1.1.1+1.1.2+...)

1.2 Конвенција(1.2.1+1.2.2
+...)

2
Други типови јавних

манифестација(пункт,
штанд,...)(2.1+...)

3 Конференција за
штампу(3.1+...)

Б. Укупно (1+2+3)

В. Трошкови оглашавања

Ред.бр. НапоменаВрста Име и презиме/Назив
извршиоца услугеЦена

Матични број
извршиоца

услуге

Матични број
извршиоца

Назив телевизије,
радија или штампе
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1 Телевизија(1.1+1.2+1.3)

1.1 Спотови

1.2 Огласи

1.3 Закупљени
термини(1.3.1+1.3.2+...)

2 Радио(2.1+2.2)

2.1 Огласи

2.2 Закупљени
термини(2.2.1+2.2.2+...)

3 Штампа(3.1+3.2+...)

4 Интернет(4.1+4.2)

4.1 Банери

4.2 Сајтови

5 Остали трошкови
оглашавања

В. Укупно (1+2+3+4+5)
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Г. Остали трошкови изборне кампање

ЦенаВрста Име и презиме/Назив
извршиоца услугеРед.бр. Напомена

9350.001 ОПШТИНА АЛИБУНАРТрошкови овере потписа
подршке бирача 08060975

2 Остали путни трошкови

3 Комунални и режијски
трошкови

4
Закуп посебног простора у

изборној
кампањи(4.1+4.2+...)

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)

Матични број извршиоца
услуге
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6.3 Други видови ангажовања

7
Трошкови ангажовања

маркетиншке агенције(који
нису претходно обухваћени

8 Опрема

9 Јавномњенска
истраживања(9.1+...)

10 Остали непоменути
трошкови

9350.00Г. Укупно
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

Укупно сви трошкови изборне кампање
(А+Б+В+Г)

Износ

9350.00

Напомена
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V ИЗБОРНО ЈЕМСТВО
За новац: Број
рачуна на који је
изборно јемство
плаћено

За новац: број
рачуна са кога је
изборно јемство
плаћено

Адреса
пребивалишта*/

Седиште
даваоца
изборног
јемства (у

случају
средстава

другог лица)

Име и
презиме/Назив

даваоца изборног
јемства (у случају
средстава другог

лица)

Тип средстваИзнос
изборног
јемства

Врста изборног
јемства

За банкарску
гаранцију: Која
банка је дала
гаранцију?

За државне
хартије од
вредности: /

За хипотеку на
непокретности:
Опис и адреса
непокретности

За хипотеку на
непокретности:
Процењена
вредност

За државне хартије
од вредности: Када
доспевају хартије
од вредности?

За банкарску
гаранцију: Шта је
положено као
обезбеђење за
банкарску
гаранцију?
(детаљан опис
банкарске
гаранције)

За државне хартије од
вредности: Име и
презиме/Назив лица које
држи хартије од
вредности у портфељу

За хипотеку на
непокретности: Име и
презиме/Назив власника
непокретности

За банкарску гаранцију:
Име и презиме/Назив јемца
за банкарску гаранцију

За новац: /

1 2 3 4 5 6 7 8

НАПОМЕНА:
 * Сви подаци унети под овом ознаком изузети су од обавезе објављивања на веб сајту Агенције за борбу против корупције. Ови подаци
се користе искључиво за потребе обављања послова из надлежности Агенције за борбу против корупције.

23.07.2020. године
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(Датум сачињавања писане форме извештаја)

Novi Sad

(Место сачињавања писане форме извештаја)

(потпис овлашћеног лица из члана 31. Закона)
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ИЗВЕШТАЈ О ТРОШКОВИМА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕДатум  23.07.2020.

Одборнике у општини

(ниво избора)

Зрењанин Редовни

(врста избора)

одржане 21.06.2020. године

I ОПШТИ ПОДАЦИ

● Политичка странка Коалиција○ ○ Група грађана

Назив политичког
субјекта

Покрет обнове
краљевине Србије

Скраћени назив политичког
субјекта ПОКС

БеоградСедиште Баба Вишњина 38Адреса Број телефона 063686578 Веб сајт WWW.POKS.RS

Имејл адреса poks.srbija@gmail.com ПИБ 110173088 МБ 17908120 Шифра
делатности 9492

Датум овере
коалиционог

споразума или уговора
о образовању групе

Број овере
коалиционог

споразума или
уговора о образовању

Место овере
коалиционог

споразума или
уговора о

Назив коалиционог партнера (у случају коалиције као политичког субјекта)
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Име овлашћеног
лица из члана

31. Закона
ŽIKA

Презиме
овлашћеног

лица из члана
31. Закона

GOJKOVIĆ

Датум
именовања
овлашћеног

лица из члана
31. Закона

12.07.2017.
Функција

овлашћеног лица из
члана 31. Закона у

политичком субјекту
PREDSEDNIK

ЈМБГ
овлашћеног

лица из члана
31. Закона*

0911972810048
Адреса овлашћеног
лица из члана 31.

Закона*
SOMBOR GRUJE DEDIĆA 19/38

Контакт
телефон и имејл

овлашћеног
лица из члана

31. Закона*

063-666-578
POKS.SRBIJA@GMAIL.COM

Број посебног рачуна за финансирање изборне
кампање Назив пословне банке у којој је рачун отворен Врста рачуна

160-496333-27 ИНТЕСА Динарски

840-32856763-75 ТРЕЗОР Динарски

II ПРИХОДИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

1. Новчана средства из јавних извора

Примљена средства Утрошена/враћена средства

Извор ночаних средстава (наводи се
буџет из кога су средства примљена)

Износ првог
примљеног

дела новчаних
средстава

(20%)/(50%)

Датум
пријема

Износ друог
примљеног

дела новчаних
средстава

(80%)/(50%)

Датум
пријема

Укупан износ
примљених
средстава

Износ
утрошених
средстава

Износ
враћених

средстава у
буџет

Датум
враћања у

буџет

2. Услуге и добра из јавних извора

Назив органа или организације
пружаоца услуге/даваоца добра

Вредност
примљене

услуге/добра
Опис примљене услуге/добра Датум

пријема
Активност за коју је

примљена услуга/добро Назив и број документа
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Име даваоца
прилога

Презиме даваоца
прилога

Место
пребивалишта

даваоца
прилога

Адреса даваоца
прилога*

ЈМБГ даваоца
прилога*

I
 Укупан
износ

новчаног
прилога

II
 Укупан износ
неновчаног

прилога

Укупна
вредност

прилога (I+II)
Напомена

3. Прилози физичких лица политичком субјекту

НАДА ПОПОВИЋ Нови Сад 1300 КАПЛАРА 18 1210984805118 26500.00 0.00 26500.00

3. Укупно 26500.00 0.00 26500.00

4. Прилози правних лица и међународних политичких удружења политичком субјекту

Назив даваоца прилога Седиште
даваоца прилога

Адреса даваоца
прилога

Матични број
даваоца прилога

II
 Укупан износ
неновчаног

прилога

I
 Укупан
износ

новчаног
прилога

Укупна
вредност

прилога (I+II)
Напомена

5. Сопствена средства

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

Износ Напомена
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6. Укупно сви приходи изборне кампање
(1+2+3+4+5*) 26500.00

* Навести износ утрошених сопствених средстава

III КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

7. Кредити и зајмови

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

Врста

Назив пословне банке
или друге

финансијске
организације која је

одобрила кредит или
зајам

Износ
одобрених
средстава

Износ пренетих
средстава на рачуна

за финансирање
редовног

рада/изборне
кампање

Износ
утрошених
средстава

Врста и вредност
обезбеђења

кредита или зајма

Период отплате
кредита или

зајма
Напомена

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

Врста

Назив пословне банке
или друге

финансијске
организације која је

одобрила кредит или
зајам

Износ
одобрених
средстава

Износ пренетих
средстава на рачуна

за финансирање
редовног

рада/изборне
кампање

Износ
утрошених
средстава

Врста и вредност
обезбеђења

кредита или зајма

Период отплате
кредита или

зајма
Напомена
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7. Укупно (7.1 + 7.2)

8. Укупно сви извори финансирања изборне
кампање (II + III)

Износ

26500.00

Напомена

IV ТРОШКОВИ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ

А. Трошкови изборног материјала

Име и презиме/Назив
извршиоца услуге

Израђено
комадаЦена по комадуВрста изборног

материјала НапоменаУкупна ценаРед.бр.

1 Летак(1.1+...)

2 Брошуре(2.1+...)

3 Новине(3.1+3.2+3.3+3.
4)

4 Плакат(4.1+...)

5 Билборд

6
Други промотивни

материјал (блокови,
оловке, шоље,

Матични број
извршиоца
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7
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 Цена Место одржавања
јавног догађаја

Датум
одржавања

јавног догађаја
Име и презиме/Назив

извршиоца услуге Напомена

1 Митинг + Конвенција

1.1 Митинг(1.1.1+1.1.2+...)

1.2 Конвенција(1.2.1+1.2.2
+...)

2
Други типови јавних

манифестација(пункт,
штанд,...)(2.1+...)

3 Конференција за
штампу(3.1+...)

Б. Укупно (1+2+3)

В. Трошкови оглашавања

Ред.бр. НапоменаВрста Име и презиме/Назив
извршиоца услугеЦена

Матични број
извршиоца

услуге

Матични број
извршиоца

Назив телевизије,
радија или штампе
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1 Телевизија(1.1+1.2+1.3)

1.1 Спотови

1.2 Огласи

1.3 Закупљени
термини(1.3.1+1.3.2+...)

2 Радио(2.1+2.2)

2.1 Огласи

2.2 Закупљени
термини(2.2.1+2.2.2+...)

3 Штампа(3.1+3.2+...)

4 Интернет(4.1+4.2)

4.1 Банери

4.2 Сајтови

5 Остали трошкови
оглашавања

В. Укупно (1+2+3+4+5)
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Г. Остали трошкови изборне кампање

ЦенаВрста Име и презиме/Назив
извршиоца услугеРед.бр. Напомена

ЈБ МАГДАЛЕНА ЦВИТКОВАЦ МБ
17924818 НА 3950 ДИН.26500.001 ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН И ЈБТрошкови овере потписа

подршке бирача 08834954

2 Остали путни трошкови

3 Комунални и режијски
трошкови

4
Закуп посебног простора у

изборној
кампањи(4.1+4.2+...)

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)

Матични број извршиоца
услуге
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6.3 Други видови ангажовања

7
Трошкови ангажовања

маркетиншке агенције(који
нису претходно обухваћени

8 Опрема

9 Јавномњенска
истраживања(9.1+...)

10 Остали непоменути
трошкови

26500.00Г. Укупно
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

Укупно сви трошкови изборне кампање
(А+Б+В+Г)

Износ

26500.00

Напомена
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V ИЗБОРНО ЈЕМСТВО
За новац: Број
рачуна на који је
изборно јемство
плаћено

За новац: број
рачуна са кога је
изборно јемство
плаћено

Адреса
пребивалишта*/

Седиште
даваоца
изборног
јемства (у

случају
средстава

другог лица)

Име и
презиме/Назив

даваоца изборног
јемства (у случају
средстава другог

лица)

Тип средстваИзнос
изборног
јемства

Врста изборног
јемства

За банкарску
гаранцију: Која
банка је дала
гаранцију?

За државне
хартије од
вредности: /

За хипотеку на
непокретности:
Опис и адреса
непокретности

За хипотеку на
непокретности:
Процењена
вредност

За државне хартије
од вредности: Када
доспевају хартије
од вредности?

За банкарску
гаранцију: Шта је
положено као
обезбеђење за
банкарску
гаранцију?
(детаљан опис
банкарске
гаранције)

За државне хартије од
вредности: Име и
презиме/Назив лица које
држи хартије од
вредности у портфељу

За хипотеку на
непокретности: Име и
презиме/Назив власника
непокретности

За банкарску гаранцију:
Име и презиме/Назив јемца
за банкарску гаранцију

За новац: /

1 2 3 4 5 6 7 8

НАПОМЕНА:
 * Сви подаци унети под овом ознаком изузети су од обавезе објављивања на веб сајту Агенције за борбу против корупције. Ови подаци
се користе искључиво за потребе обављања послова из надлежности Агенције за борбу против корупције.

23.07.2020. године
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(Датум сачињавања писане форме извештаја)

Novi Sad

(Место сачињавања писане форме извештаја)

(потпис овлашћеног лица из члана 31. Закона)
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ИЗВЕШТАЈ О ТРОШКОВИМА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕДатум  23.07.2020.

Одборнике у општини

(ниво избора)

Прокупље Редовни

(врста избора)

одржане 21.06.2020. године

I ОПШТИ ПОДАЦИ

● Политичка странка Коалиција○ ○ Група грађана

Назив политичког
субјекта

Покрет обнове
краљевине Србије

Скраћени назив политичког
субјекта ПОКС

БеоградСедиште Баба Вишњина 38Адреса Број телефона 063686578 Веб сајт WWW.POKS.RS

Имејл адреса poks.srbija@gmail.com ПИБ 110173088 МБ 17908120 Шифра
делатности 9492

Датум овере
коалиционог

споразума или уговора
о образовању групе

Број овере
коалиционог

споразума или
уговора о образовању

Место овере
коалиционог

споразума или
уговора о

Назив коалиционог партнера (у случају коалиције као политичког субјекта)
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Име овлашћеног
лица из члана

31. Закона
ŽIKA

Презиме
овлашћеног

лица из члана
31. Закона

GOJKOVIĆ

Датум
именовања
овлашћеног

лица из члана
31. Закона

12.07.2017.
Функција

овлашћеног лица из
члана 31. Закона у

политичком субјекту
PREDSEDNIK

ЈМБГ
овлашћеног

лица из члана
31. Закона*

0911972810048
Адреса овлашћеног
лица из члана 31.

Закона*
SOMBOR GRUJE DEDIĆA 19/38

Контакт
телефон и имејл

овлашћеног
лица из члана

31. Закона*

063-666-578
POKS.SRBIJA@GMAIL.COM

Број посебног рачуна за финансирање изборне
кампање Назив пословне банке у којој је рачун отворен Врста рачуна

160-496333-27 ИНТЕСА Динарски

840-32856763-75 ТРЕЗОР Динарски

II ПРИХОДИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

1. Новчана средства из јавних извора

Примљена средства Утрошена/враћена средства

Извор ночаних средстава (наводи се
буџет из кога су средства примљена)

Износ првог
примљеног

дела новчаних
средстава

(20%)/(50%)

Датум
пријема

Износ друог
примљеног

дела новчаних
средстава

(80%)/(50%)

Датум
пријема

Укупан износ
примљених
средстава

Износ
утрошених
средстава

Износ
враћених

средстава у
буџет

Датум
враћања у

буџет

2. Услуге и добра из јавних извора

Назив органа или организације
пружаоца услуге/даваоца добра

Вредност
примљене

услуге/добра
Опис примљене услуге/добра Датум

пријема
Активност за коју је

примљена услуга/добро Назив и број документа
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Име даваоца
прилога

Презиме даваоца
прилога

Место
пребивалишта

даваоца
прилога

Адреса даваоца
прилога*

ЈМБГ даваоца
прилога*

I
 Укупан
износ

новчаног
прилога

II
 Укупан износ
неновчаног

прилога

Укупна
вредност

прилога (I+II)
Напомена

3. Прилози физичких лица политичком субјекту

НАДА ПОПОВИЋ Нови Сад 1300 КАПЛАРА 18 1210984805118 32800.00 0.00 32800.00

3. Укупно 32800.00 0.00 32800.00

4. Прилози правних лица и међународних политичких удружења политичком субјекту

Назив даваоца прилога Седиште
даваоца прилога

Адреса даваоца
прилога

Матични број
даваоца прилога

II
 Укупан износ
неновчаног

прилога

I
 Укупан
износ

новчаног
прилога

Укупна
вредност

прилога (I+II)
Напомена

5. Сопствена средства

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

Износ Напомена
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6. Укупно сви приходи изборне кампање
(1+2+3+4+5*) 32800.00

* Навести износ утрошених сопствених средстава

III КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

7. Кредити и зајмови

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

Врста

Назив пословне банке
или друге

финансијске
организације која је

одобрила кредит или
зајам

Износ
одобрених
средстава

Износ пренетих
средстава на рачуна

за финансирање
редовног

рада/изборне
кампање

Износ
утрошених
средстава

Врста и вредност
обезбеђења

кредита или зајма

Период отплате
кредита или

зајма
Напомена

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

Врста

Назив пословне банке
или друге

финансијске
организације која је

одобрила кредит или
зајам

Износ
одобрених
средстава

Износ пренетих
средстава на рачуна

за финансирање
редовног

рада/изборне
кампање

Износ
утрошених
средстава

Врста и вредност
обезбеђења

кредита или зајма

Период отплате
кредита или

зајма
Напомена
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7. Укупно (7.1 + 7.2)

8. Укупно сви извори финансирања изборне
кампање (II + III)

Износ

32800.00

Напомена

IV ТРОШКОВИ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ

А. Трошкови изборног материјала

Име и презиме/Назив
извршиоца услуге

Израђено
комадаЦена по комадуВрста изборног

материјала НапоменаУкупна ценаРед.бр.

1 Летак(1.1+...)

2 Брошуре(2.1+...)

3 Новине(3.1+3.2+3.3+3.
4)

4 Плакат(4.1+...)

5 Билборд

6
Други промотивни

материјал (блокови,
оловке, шоље,

Матични број
извршиоца
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7
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 Цена Место одржавања
јавног догађаја

Датум
одржавања

јавног догађаја
Име и презиме/Назив

извршиоца услуге Напомена

1 Митинг + Конвенција

1.1 Митинг(1.1.1+1.1.2+...)

1.2 Конвенција(1.2.1+1.2.2
+...)

2
Други типови јавних

манифестација(пункт,
штанд,...)(2.1+...)

3 Конференција за
штампу(3.1+...)

Б. Укупно (1+2+3)

В. Трошкови оглашавања

Ред.бр. НапоменаВрста Име и презиме/Назив
извршиоца услугеЦена

Матични број
извршиоца

услуге

Матични број
извршиоца

Назив телевизије,
радија или штампе
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1 Телевизија(1.1+1.2+1.3)

1.1 Спотови

1.2 Огласи

1.3 Закупљени
термини(1.3.1+1.3.2+...)

2 Радио(2.1+2.2)

2.1 Огласи

2.2 Закупљени
термини(2.2.1+2.2.2+...)

3 Штампа(3.1+3.2+...)

4 Интернет(4.1+4.2)

4.1 Банери

4.2 Сајтови

5 Остали трошкови
оглашавања

В. Укупно (1+2+3+4+5)
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Г. Остали трошкови изборне кампање

ЦенаВрста Име и презиме/Назив
извршиоца услугеРед.бр. Напомена

32800.001 ЈБ ДЕЈАН МИЛАДИНОВИЋ
ПРОКУПЉЕ

Трошкови овере потписа
подршке бирача 17924702

2 Остали путни трошкови

3 Комунални и режијски
трошкови

4
Закуп посебног простора у

изборној
кампањи(4.1+4.2+...)

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)

Матични број извршиоца
услуге
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6.3 Други видови ангажовања

7
Трошкови ангажовања

маркетиншке агенције(који
нису претходно обухваћени

8 Опрема

9 Јавномњенска
истраживања(9.1+...)

10 Остали непоменути
трошкови

32800.00Г. Укупно
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

Укупно сви трошкови изборне кампање
(А+Б+В+Г)

Износ

32800.00

Напомена

 од 119051000072520423.07.2020 22:39:49Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



V ИЗБОРНО ЈЕМСТВО
За новац: Број
рачуна на који је
изборно јемство
плаћено

За новац: број
рачуна са кога је
изборно јемство
плаћено

Адреса
пребивалишта*/

Седиште
даваоца
изборног
јемства (у

случају
средстава

другог лица)

Име и
презиме/Назив

даваоца изборног
јемства (у случају
средстава другог

лица)

Тип средстваИзнос
изборног
јемства

Врста изборног
јемства

За банкарску
гаранцију: Која
банка је дала
гаранцију?

За државне
хартије од
вредности: /

За хипотеку на
непокретности:
Опис и адреса
непокретности

За хипотеку на
непокретности:
Процењена
вредност

За државне хартије
од вредности: Када
доспевају хартије
од вредности?

За банкарску
гаранцију: Шта је
положено као
обезбеђење за
банкарску
гаранцију?
(детаљан опис
банкарске
гаранције)

За државне хартије од
вредности: Име и
презиме/Назив лица које
држи хартије од
вредности у портфељу

За хипотеку на
непокретности: Име и
презиме/Назив власника
непокретности

За банкарску гаранцију:
Име и презиме/Назив јемца
за банкарску гаранцију

За новац: /

1 2 3 4 5 6 7 8

НАПОМЕНА:
 * Сви подаци унети под овом ознаком изузети су од обавезе објављивања на веб сајту Агенције за борбу против корупције. Ови подаци
се користе искључиво за потребе обављања послова из надлежности Агенције за борбу против корупције.

23.07.2020. године
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(Датум сачињавања писане форме извештаја)

Novi Sad

(Место сачињавања писане форме извештаја)

(потпис овлашћеног лица из члана 31. Закона)
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ИЗВЕШТАЈ О ТРОШКОВИМА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕДатум  23.07.2020.

Одборнике у општини

(ниво избора)

Пријепоље Редовни

(врста избора)

одржане 21.06.2020. године

I ОПШТИ ПОДАЦИ

● Политичка странка Коалиција○ ○ Група грађана

Назив политичког
субјекта

Покрет обнове
краљевине Србије

Скраћени назив политичког
субјекта ПОКС

БеоградСедиште Баба Вишњина 38Адреса Број телефона 063686578 Веб сајт WWW.POKS.RS

Имејл адреса poks.srbija@gmail.com ПИБ 110173088 МБ 17908120 Шифра
делатности 9492

Датум овере
коалиционог

споразума или уговора
о образовању групе

Број овере
коалиционог

споразума или
уговора о образовању

Место овере
коалиционог

споразума или
уговора о

Назив коалиционог партнера (у случају коалиције као политичког субјекта)
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Име овлашћеног
лица из члана

31. Закона
ŽIKA

Презиме
овлашћеног

лица из члана
31. Закона

GOJKOVIĆ

Датум
именовања
овлашћеног

лица из члана
31. Закона

12.07.2017.
Функција

овлашћеног лица из
члана 31. Закона у

политичком субјекту
PREDSEDNIK

ЈМБГ
овлашћеног

лица из члана
31. Закона*

0911972810048
Адреса овлашћеног
лица из члана 31.

Закона*
SOMBOR GRUJE DEDIĆA 19/38

Контакт
телефон и имејл

овлашћеног
лица из члана

31. Закона*

063-666-578
POKS.SRBIJA@GMAIL.COM

Број посебног рачуна за финансирање изборне
кампање Назив пословне банке у којој је рачун отворен Врста рачуна

160-496333-27 ИНТЕСА Динарски

840-32856763-75 ТРЕЗОР Динарски

II ПРИХОДИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

1. Новчана средства из јавних извора

Примљена средства Утрошена/враћена средства

Извор ночаних средстава (наводи се
буџет из кога су средства примљена)

Износ првог
примљеног

дела новчаних
средстава

(20%)/(50%)

Датум
пријема

Износ друог
примљеног

дела новчаних
средстава

(80%)/(50%)

Датум
пријема

Укупан износ
примљених
средстава

Износ
утрошених
средстава

Износ
враћених

средстава у
буџет

Датум
враћања у

буџет

2. Услуге и добра из јавних извора

Назив органа или организације
пружаоца услуге/даваоца добра

Вредност
примљене

услуге/добра
Опис примљене услуге/добра Датум

пријема
Активност за коју је

примљена услуга/добро Назив и број документа
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Име даваоца
прилога

Презиме даваоца
прилога

Место
пребивалишта

даваоца
прилога

Адреса даваоца
прилога*

ЈМБГ даваоца
прилога*

I
 Укупан
износ

новчаног
прилога

II
 Укупан износ
неновчаног

прилога

Укупна
вредност

прилога (I+II)
Напомена

3. Прилози физичких лица политичком субјекту

НАДА ПОПОВИЋ Нови Сад 1300 КАПЛАРА 18 1210984805118 25650.00 0.00 25650.00

3. Укупно 25650.00 0.00 25650.00

4. Прилози правних лица и међународних политичких удружења политичком субјекту

Назив даваоца прилога Седиште
даваоца прилога

Адреса даваоца
прилога

Матични број
даваоца прилога

II
 Укупан износ
неновчаног

прилога

I
 Укупан
износ

новчаног
прилога

Укупна
вредност

прилога (I+II)
Напомена

5. Сопствена средства

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

Износ Напомена
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6. Укупно сви приходи изборне кампање
(1+2+3+4+5*) 25650.00

* Навести износ утрошених сопствених средстава

III КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

7. Кредити и зајмови

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

Врста

Назив пословне банке
или друге

финансијске
организације која је

одобрила кредит или
зајам

Износ
одобрених
средстава

Износ пренетих
средстава на рачуна

за финансирање
редовног

рада/изборне
кампање

Износ
утрошених
средстава

Врста и вредност
обезбеђења

кредита или зајма

Период отплате
кредита или

зајма
Напомена

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

Врста

Назив пословне банке
или друге

финансијске
организације која је

одобрила кредит или
зајам

Износ
одобрених
средстава

Износ пренетих
средстава на рачуна

за финансирање
редовног

рада/изборне
кампање

Износ
утрошених
средстава

Врста и вредност
обезбеђења

кредита или зајма

Период отплате
кредита или

зајма
Напомена

 од 114051000072420723.07.2020 22:36:41Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



7. Укупно (7.1 + 7.2)

8. Укупно сви извори финансирања изборне
кампање (II + III)

Износ

25650.00

Напомена

IV ТРОШКОВИ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ

А. Трошкови изборног материјала

Име и презиме/Назив
извршиоца услуге

Израђено
комадаЦена по комадуВрста изборног

материјала НапоменаУкупна ценаРед.бр.

1 Летак(1.1+...)

2 Брошуре(2.1+...)

3 Новине(3.1+3.2+3.3+3.
4)

4 Плакат(4.1+...)

5 Билборд

6
Други промотивни

материјал (блокови,
оловке, шоље,

Матични број
извршиоца
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7
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 Цена Место одржавања
јавног догађаја

Датум
одржавања

јавног догађаја
Име и презиме/Назив

извршиоца услуге Напомена

1 Митинг + Конвенција

1.1 Митинг(1.1.1+1.1.2+...)

1.2 Конвенција(1.2.1+1.2.2
+...)

2
Други типови јавних

манифестација(пункт,
штанд,...)(2.1+...)

3 Конференција за
штампу(3.1+...)

Б. Укупно (1+2+3)

В. Трошкови оглашавања

Ред.бр. НапоменаВрста Име и презиме/Назив
извршиоца услугеЦена

Матични број
извршиоца

услуге

Матични број
извршиоца

Назив телевизије,
радија или штампе
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1 Телевизија(1.1+1.2+1.3)

1.1 Спотови

1.2 Огласи

1.3 Закупљени
термини(1.3.1+1.3.2+...)

2 Радио(2.1+2.2)

2.1 Огласи

2.2 Закупљени
термини(2.2.1+2.2.2+...)

3 Штампа(3.1+3.2+...)

4 Интернет(4.1+4.2)

4.1 Банери

4.2 Сајтови

5 Остали трошкови
оглашавања

В. Укупно (1+2+3+4+5)
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Г. Остали трошкови изборне кампање

ЦенаВрста Име и презиме/Назив
извршиоца услугеРед.бр. Напомена

25650.001 ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕТрошкови овере потписа
подршке бирача 06789919

2 Остали путни трошкови

3 Комунални и режијски
трошкови

4
Закуп посебног простора у

изборној
кампањи(4.1+4.2+...)

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)

Матични број извршиоца
услуге
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6.3 Други видови ангажовања

7
Трошкови ангажовања

маркетиншке агенције(који
нису претходно обухваћени

8 Опрема

9 Јавномњенска
истраживања(9.1+...)

10 Остали непоменути
трошкови

25650.00Г. Укупно
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

Укупно сви трошкови изборне кампање
(А+Б+В+Г)

Износ

25650.00

Напомена
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V ИЗБОРНО ЈЕМСТВО
За новац: Број
рачуна на који је
изборно јемство
плаћено

За новац: број
рачуна са кога је
изборно јемство
плаћено

Адреса
пребивалишта*/

Седиште
даваоца
изборног
јемства (у

случају
средстава

другог лица)

Име и
презиме/Назив

даваоца изборног
јемства (у случају
средстава другог

лица)

Тип средстваИзнос
изборног
јемства

Врста изборног
јемства

За банкарску
гаранцију: Која
банка је дала
гаранцију?

За државне
хартије од
вредности: /

За хипотеку на
непокретности:
Опис и адреса
непокретности

За хипотеку на
непокретности:
Процењена
вредност

За државне хартије
од вредности: Када
доспевају хартије
од вредности?

За банкарску
гаранцију: Шта је
положено као
обезбеђење за
банкарску
гаранцију?
(детаљан опис
банкарске
гаранције)

За државне хартије од
вредности: Име и
презиме/Назив лица које
држи хартије од
вредности у портфељу

За хипотеку на
непокретности: Име и
презиме/Назив власника
непокретности

За банкарску гаранцију:
Име и презиме/Назив јемца
за банкарску гаранцију

За новац: /

1 2 3 4 5 6 7 8

НАПОМЕНА:
 * Сви подаци унети под овом ознаком изузети су од обавезе објављивања на веб сајту Агенције за борбу против корупције. Ови подаци
се користе искључиво за потребе обављања послова из надлежности Агенције за борбу против корупције.

23.07.2020. године

 од 1110051000072420723.07.2020 22:36:41Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



(Датум сачињавања писане форме извештаја)

Novi Sad

(Место сачињавања писане форме извештаја)

(потпис овлашћеног лица из члана 31. Закона)

 од 1111051000072420723.07.2020 22:36:41Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



ИЗВЕШТАЈ О ТРОШКОВИМА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕДатум  23.07.2020.

Одборнике у општини

(ниво избора)

Београд-Вождовац Редовни

(врста избора)

одржане 21.06.2020. године

I ОПШТИ ПОДАЦИ

● Политичка странка Коалиција○ ○ Група грађана

Назив политичког
субјекта

Покрет обнове
краљевине Србије

Скраћени назив политичког
субјекта ПОКС

БеоградСедиште Баба Вишњина 38Адреса Број телефона 063686578 Веб сајт WWW.POKS.RS

Имејл адреса poks.srbija@gmail.com ПИБ 110173088 МБ 17908120 Шифра
делатности 9492

Датум овере
коалиционог

споразума или уговора
о образовању групе

Број овере
коалиционог

споразума или
уговора о образовању

Место овере
коалиционог

споразума или
уговора о

Назив коалиционог партнера (у случају коалиције као политичког субјекта)

 од 111051000072120623.07.2020 22:25:31Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



Име овлашћеног
лица из члана

31. Закона
ŽIKA

Презиме
овлашћеног

лица из члана
31. Закона

GOJKOVIĆ

Датум
именовања
овлашћеног

лица из члана
31. Закона

12.07.2017.
Функција

овлашћеног лица из
члана 31. Закона у

политичком субјекту
PREDSEDNIK

ЈМБГ
овлашћеног

лица из члана
31. Закона*

0911972810048
Адреса овлашћеног
лица из члана 31.

Закона*
SOMBOR GRUJE DEDIĆA 19/38

Контакт
телефон и имејл

овлашћеног
лица из члана

31. Закона*

063-666-578
POKS.SRBIJA@GMAIL.COM

Број посебног рачуна за финансирање изборне
кампање Назив пословне банке у којој је рачун отворен Врста рачуна

160-496333-27 ИНТЕСА Динарски

840-32856763-75 ТРЕЗОР Динарски

II ПРИХОДИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

1. Новчана средства из јавних извора

Примљена средства Утрошена/враћена средства

Извор ночаних средстава (наводи се
буџет из кога су средства примљена)

Износ првог
примљеног

дела новчаних
средстава

(20%)/(50%)

Датум
пријема

Износ друог
примљеног

дела новчаних
средстава

(80%)/(50%)

Датум
пријема

Укупан износ
примљених
средстава

Износ
утрошених
средстава

Износ
враћених

средстава у
буџет

Датум
враћања у

буџет

2. Услуге и добра из јавних извора

Назив органа или организације
пружаоца услуге/даваоца добра

Вредност
примљене

услуге/добра
Опис примљене услуге/добра Датум

пријема
Активност за коју је

примљена услуга/добро Назив и број документа

 од 112051000072120623.07.2020 22:25:31Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



Име даваоца
прилога

Презиме даваоца
прилога

Место
пребивалишта

даваоца
прилога

Адреса даваоца
прилога*

ЈМБГ даваоца
прилога*

I
 Укупан
износ

новчаног
прилога

II
 Укупан износ
неновчаног

прилога

Укупна
вредност

прилога (I+II)
Напомена

3. Прилози физичких лица политичком субјекту

ДРАГАНА ПАЈДИЋ Ветерник ОМЛАДИНСКА 60 1901976805039 2250.00 0.00 2250.00

3. Укупно 2250.00 0.00 2250.00

4. Прилози правних лица и међународних политичких удружења политичком субјекту

Назив даваоца прилога Седиште
даваоца прилога

Адреса даваоца
прилога

Матични број
даваоца прилога

II
 Укупан износ
неновчаног

прилога

I
 Укупан
износ

новчаног
прилога

Укупна
вредност

прилога (I+II)
Напомена

5. Сопствена средства

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

Износ Напомена
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6. Укупно сви приходи изборне кампање
(1+2+3+4+5*) 2250.00

* Навести износ утрошених сопствених средстава

III КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

7. Кредити и зајмови

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

Врста

Назив пословне банке
или друге

финансијске
организације која је

одобрила кредит или
зајам

Износ
одобрених
средстава

Износ пренетих
средстава на рачуна

за финансирање
редовног

рада/изборне
кампање

Износ
утрошених
средстава

Врста и вредност
обезбеђења

кредита или зајма

Период отплате
кредита или

зајма
Напомена

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

Врста

Назив пословне банке
или друге

финансијске
организације која је

одобрила кредит или
зајам

Износ
одобрених
средстава

Износ пренетих
средстава на рачуна

за финансирање
редовног

рада/изборне
кампање

Износ
утрошених
средстава

Врста и вредност
обезбеђења

кредита или зајма

Период отплате
кредита или

зајма
Напомена
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7. Укупно (7.1 + 7.2)

8. Укупно сви извори финансирања изборне
кампање (II + III)

Износ

2250.00

Напомена

IV ТРОШКОВИ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ

А. Трошкови изборног материјала

Име и презиме/Назив
извршиоца услуге

Израђено
комадаЦена по комадуВрста изборног

материјала НапоменаУкупна ценаРед.бр.

1 Летак(1.1+...)

2 Брошуре(2.1+...)

3 Новине(3.1+3.2+3.3+3.
4)

4 Плакат(4.1+...)

5 Билборд

6
Други промотивни

материјал (блокови,
оловке, шоље,

Матични број
извршиоца

 од 115051000072120623.07.2020 22:25:31Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



7
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 Цена Место одржавања
јавног догађаја

Датум
одржавања

јавног догађаја
Име и презиме/Назив

извршиоца услуге Напомена

1 Митинг + Конвенција

1.1 Митинг(1.1.1+1.1.2+...)

1.2 Конвенција(1.2.1+1.2.2
+...)

2
Други типови јавних

манифестација(пункт,
штанд,...)(2.1+...)

3 Конференција за
штампу(3.1+...)

Б. Укупно (1+2+3)

В. Трошкови оглашавања

Ред.бр. НапоменаВрста Име и презиме/Назив
извршиоца услугеЦена

Матични број
извршиоца

услуге

Матични број
извршиоца

Назив телевизије,
радија или штампе

 од 116051000072120623.07.2020 22:25:31Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



1 Телевизија(1.1+1.2+1.3)

1.1 Спотови

1.2 Огласи

1.3 Закупљени
термини(1.3.1+1.3.2+...)

2 Радио(2.1+2.2)

2.1 Огласи

2.2 Закупљени
термини(2.2.1+2.2.2+...)

3 Штампа(3.1+3.2+...)

4 Интернет(4.1+4.2)

4.1 Банери

4.2 Сајтови

5 Остали трошкови
оглашавања

В. Укупно (1+2+3+4+5)

 од 117051000072120623.07.2020 22:25:31Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



Г. Остали трошкови изборне кампање

ЦенаВрста Име и презиме/Назив
извршиоца услугеРед.бр. Напомена

2250.001 ЈБ МИРЈАНА СПАСИЋ
БЕОГРАД

Трошкови овере потписа
подршке бирача 17923919

2 Остали путни трошкови

3 Комунални и режијски
трошкови

4
Закуп посебног простора у

изборној
кампањи(4.1+4.2+...)

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)

Матични број извршиоца
услуге

 од 118051000072120623.07.2020 22:25:31Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



6.3 Други видови ангажовања

7
Трошкови ангажовања

маркетиншке агенције(који
нису претходно обухваћени

8 Опрема

9 Јавномњенска
истраживања(9.1+...)

10 Остали непоменути
трошкови

2250.00Г. Укупно
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

Укупно сви трошкови изборне кампање
(А+Б+В+Г)

Износ

2250.00

Напомена
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V ИЗБОРНО ЈЕМСТВО
За новац: Број
рачуна на који је
изборно јемство
плаћено

За новац: број
рачуна са кога је
изборно јемство
плаћено

Адреса
пребивалишта*/

Седиште
даваоца
изборног
јемства (у

случају
средстава

другог лица)

Име и
презиме/Назив

даваоца изборног
јемства (у случају
средстава другог

лица)

Тип средстваИзнос
изборног
јемства

Врста изборног
јемства

За банкарску
гаранцију: Која
банка је дала
гаранцију?

За државне
хартије од
вредности: /

За хипотеку на
непокретности:
Опис и адреса
непокретности

За хипотеку на
непокретности:
Процењена
вредност

За државне хартије
од вредности: Када
доспевају хартије
од вредности?

За банкарску
гаранцију: Шта је
положено као
обезбеђење за
банкарску
гаранцију?
(детаљан опис
банкарске
гаранције)

За државне хартије од
вредности: Име и
презиме/Назив лица које
држи хартије од
вредности у портфељу

За хипотеку на
непокретности: Име и
презиме/Назив власника
непокретности

За банкарску гаранцију:
Име и презиме/Назив јемца
за банкарску гаранцију

За новац: /

1 2 3 4 5 6 7 8

НАПОМЕНА:
 * Сви подаци унети под овом ознаком изузети су од обавезе објављивања на веб сајту Агенције за борбу против корупције. Ови подаци
се користе искључиво за потребе обављања послова из надлежности Агенције за борбу против корупције.

23.07.2020. године

 од 1110051000072120623.07.2020 22:25:31Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



(Датум сачињавања писане форме извештаја)

Novi Sad

(Место сачињавања писане форме извештаја)

(потпис овлашћеног лица из члана 31. Закона)

 од 1111051000072120623.07.2020 22:25:31Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



ИЗВЕШТАЈ О ТРОШКОВИМА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕДатум  23.07.2020.

Одборнике у општини

(ниво избора)

Житорађа Редовни

(врста избора)

одржане 21.06.2020. године

I ОПШТИ ПОДАЦИ

● Политичка странка Коалиција○ ○ Група грађана

Назив политичког
субјекта

Покрет обнове
краљевине Србије

Скраћени назив политичког
субјекта ПОКС

БеоградСедиште Баба Вишњина 38Адреса Број телефона 063686578 Веб сајт WWW.POKS.RS

Имејл адреса poks.srbija@gmail.com ПИБ 110173088 МБ 17908120 Шифра
делатности 9492

Датум овере
коалиционог

споразума или уговора
о образовању групе

Број овере
коалиционог

споразума или
уговора о образовању

Место овере
коалиционог

споразума или
уговора о

Назив коалиционог партнера (у случају коалиције као политичког субјекта)

 од 111051000072020923.07.2020 22:22:09Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



Име овлашћеног
лица из члана

31. Закона
ŽIKA

Презиме
овлашћеног

лица из члана
31. Закона

GOJKOVIĆ

Датум
именовања
овлашћеног

лица из члана
31. Закона

12.07.2017.
Функција

овлашћеног лица из
члана 31. Закона у

политичком субјекту
PREDSEDNIK

ЈМБГ
овлашћеног

лица из члана
31. Закона*

0911972810048
Адреса овлашћеног
лица из члана 31.

Закона*
SOMBOR GRUJE DEDIĆA 19/38

Контакт
телефон и имејл

овлашћеног
лица из члана

31. Закона*

063-666-578
POKS.SRBIJA@GMAIL.COM

Број посебног рачуна за финансирање изборне
кампање Назив пословне банке у којој је рачун отворен Врста рачуна

160-496333-27 ИНТЕСА Динарски

840-32856763-75 ТРЕЗОР Динарски

II ПРИХОДИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

1. Новчана средства из јавних извора

Примљена средства Утрошена/враћена средства

Извор ночаних средстава (наводи се
буџет из кога су средства примљена)

Износ првог
примљеног

дела новчаних
средстава

(20%)/(50%)

Датум
пријема

Износ друог
примљеног

дела новчаних
средстава

(80%)/(50%)

Датум
пријема

Укупан износ
примљених
средстава

Износ
утрошених
средстава

Износ
враћених

средстава у
буџет

Датум
враћања у

буџет

2. Услуге и добра из јавних извора

Назив органа или организације
пружаоца услуге/даваоца добра

Вредност
примљене

услуге/добра
Опис примљене услуге/добра Датум

пријема
Активност за коју је

примљена услуга/добро Назив и број документа
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Име даваоца
прилога

Презиме даваоца
прилога

Место
пребивалишта

даваоца
прилога

Адреса даваоца
прилога*

ЈМБГ даваоца
прилога*

I
 Укупан
износ

новчаног
прилога

II
 Укупан износ
неновчаног

прилога

Укупна
вредност

прилога (I+II)
Напомена

3. Прилози физичких лица политичком субјекту

ДРАГАНА ПАЈДИЋ Ветерник ОМЛАДИНСКА 60 1901976805039 12600.00 0.00 12600.00

3. Укупно 12600.00 0.00 12600.00

4. Прилози правних лица и међународних политичких удружења политичком субјекту

Назив даваоца прилога Седиште
даваоца прилога

Адреса даваоца
прилога

Матични број
даваоца прилога

II
 Укупан износ
неновчаног

прилога

I
 Укупан
износ

новчаног
прилога

Укупна
вредност

прилога (I+II)
Напомена

5. Сопствена средства

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

Износ Напомена
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6. Укупно сви приходи изборне кампање
(1+2+3+4+5*) 12600.00

* Навести износ утрошених сопствених средстава

III КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

7. Кредити и зајмови

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

Врста

Назив пословне банке
или друге

финансијске
организације која је

одобрила кредит или
зајам

Износ
одобрених
средстава

Износ пренетих
средстава на рачуна

за финансирање
редовног

рада/изборне
кампање

Износ
утрошених
средстава

Врста и вредност
обезбеђења

кредита или зајма

Период отплате
кредита или

зајма
Напомена

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

Врста

Назив пословне банке
или друге

финансијске
организације која је

одобрила кредит или
зајам

Износ
одобрених
средстава

Износ пренетих
средстава на рачуна

за финансирање
редовног

рада/изборне
кампање

Износ
утрошених
средстава

Врста и вредност
обезбеђења

кредита или зајма

Период отплате
кредита или

зајма
Напомена

 од 114051000072020923.07.2020 22:22:09Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



7. Укупно (7.1 + 7.2)

8. Укупно сви извори финансирања изборне
кампање (II + III)

Износ

12600.00

Напомена

IV ТРОШКОВИ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ

А. Трошкови изборног материјала

Име и презиме/Назив
извршиоца услуге

Израђено
комадаЦена по комадуВрста изборног

материјала НапоменаУкупна ценаРед.бр.

1 Летак(1.1+...)

2 Брошуре(2.1+...)

3 Новине(3.1+3.2+3.3+3.
4)

4 Плакат(4.1+...)

5 Билборд

6
Други промотивни

материјал (блокови,
оловке, шоље,

Матични број
извршиоца
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7
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 Цена Место одржавања
јавног догађаја

Датум
одржавања

јавног догађаја
Име и презиме/Назив

извршиоца услуге Напомена

1 Митинг + Конвенција

1.1 Митинг(1.1.1+1.1.2+...)

1.2 Конвенција(1.2.1+1.2.2
+...)

2
Други типови јавних

манифестација(пункт,
штанд,...)(2.1+...)

3 Конференција за
штампу(3.1+...)

Б. Укупно (1+2+3)

В. Трошкови оглашавања

Ред.бр. НапоменаВрста Име и презиме/Назив
извршиоца услугеЦена

Матични број
извршиоца

услуге

Матични број
извршиоца

Назив телевизије,
радија или штампе
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1 Телевизија(1.1+1.2+1.3)

1.1 Спотови

1.2 Огласи

1.3 Закупљени
термини(1.3.1+1.3.2+...)

2 Радио(2.1+2.2)

2.1 Огласи

2.2 Закупљени
термини(2.2.1+2.2.2+...)

3 Штампа(3.1+3.2+...)

4 Интернет(4.1+4.2)

4.1 Банери

4.2 Сајтови

5 Остали трошкови
оглашавања

В. Укупно (1+2+3+4+5)
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Г. Остали трошкови изборне кампање

ЦенаВрста Име и презиме/Назив
извршиоца услугеРед.бр. Напомена

12600.001 ОПШТИНА ЖИТОРАЂАТрошкови овере потписа
подршке бирача 07215479

2 Остали путни трошкови

3 Комунални и режијски
трошкови

4
Закуп посебног простора у

изборној
кампањи(4.1+4.2+...)

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)

Матични број извршиоца
услуге
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6.3 Други видови ангажовања

7
Трошкови ангажовања

маркетиншке агенције(који
нису претходно обухваћени

8 Опрема

9 Јавномњенска
истраживања(9.1+...)

10 Остали непоменути
трошкови

12600.00Г. Укупно
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

Укупно сви трошкови изборне кампање
(А+Б+В+Г)

Износ

12600.00

Напомена
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V ИЗБОРНО ЈЕМСТВО
За новац: Број
рачуна на који је
изборно јемство
плаћено

За новац: број
рачуна са кога је
изборно јемство
плаћено

Адреса
пребивалишта*/

Седиште
даваоца
изборног
јемства (у

случају
средстава

другог лица)

Име и
презиме/Назив

даваоца изборног
јемства (у случају
средстава другог

лица)

Тип средстваИзнос
изборног
јемства

Врста изборног
јемства

За банкарску
гаранцију: Која
банка је дала
гаранцију?

За државне
хартије од
вредности: /

За хипотеку на
непокретности:
Опис и адреса
непокретности

За хипотеку на
непокретности:
Процењена
вредност

За државне хартије
од вредности: Када
доспевају хартије
од вредности?

За банкарску
гаранцију: Шта је
положено као
обезбеђење за
банкарску
гаранцију?
(детаљан опис
банкарске
гаранције)

За државне хартије од
вредности: Име и
презиме/Назив лица које
држи хартије од
вредности у портфељу

За хипотеку на
непокретности: Име и
презиме/Назив власника
непокретности

За банкарску гаранцију:
Име и презиме/Назив јемца
за банкарску гаранцију

За новац: /

1 2 3 4 5 6 7 8

НАПОМЕНА:
 * Сви подаци унети под овом ознаком изузети су од обавезе објављивања на веб сајту Агенције за борбу против корупције. Ови подаци
се користе искључиво за потребе обављања послова из надлежности Агенције за борбу против корупције.

23.07.2020. године
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(Датум сачињавања писане форме извештаја)

Novi Sad

(Место сачињавања писане форме извештаја)

(потпис овлашћеног лица из члана 31. Закона)
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ИЗВЕШТАЈ О ТРОШКОВИМА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕДатум  23.07.2020.

Одборнике у општини

(ниво избора)

Сремска Митровица Редовни

(врста избора)

одржане 21.06.2020. године

I ОПШТИ ПОДАЦИ

● Политичка странка Коалиција○ ○ Група грађана

Назив политичког
субјекта

Покрет обнове
краљевине Србије

Скраћени назив политичког
субјекта ПОКС

БеоградСедиште Баба Вишњина 38Адреса Број телефона 063686578 Веб сајт WWW.POKS.RS

Имејл адреса poks.srbija@gmail.com ПИБ 110173088 МБ 17908120 Шифра
делатности 9492

Датум овере
коалиционог

споразума или уговора
о образовању групе

Број овере
коалиционог

споразума или
уговора о образовању

Место овере
коалиционог

споразума или
уговора о

Назив коалиционог партнера (у случају коалиције као политичког субјекта)
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Име овлашћеног
лица из члана

31. Закона
ŽIKA

Презиме
овлашћеног

лица из члана
31. Закона

GOJKOVIĆ

Датум
именовања
овлашћеног

лица из члана
31. Закона

12.07.2017.
Функција

овлашћеног лица из
члана 31. Закона у

политичком субјекту
PREDSEDNIK

ЈМБГ
овлашћеног

лица из члана
31. Закона*

0911972810048
Адреса овлашћеног
лица из члана 31.

Закона*
SOMBOR GRUJE DEDIĆA 19/38

Контакт
телефон и имејл

овлашћеног
лица из члана

31. Закона*

063-666-578
POKS.SRBIJA@GMAIL.COM

Број посебног рачуна за финансирање изборне
кампање Назив пословне банке у којој је рачун отворен Врста рачуна

160-496333-27 ИНТЕСА Динарски

840-32856763-75 ТРЕЗОР Динарски

II ПРИХОДИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

1. Новчана средства из јавних извора

Примљена средства Утрошена/враћена средства

Извор ночаних средстава (наводи се
буџет из кога су средства примљена)

Износ првог
примљеног

дела новчаних
средстава

(20%)/(50%)

Датум
пријема

Износ друог
примљеног

дела новчаних
средстава

(80%)/(50%)

Датум
пријема

Укупан износ
примљених
средстава

Износ
утрошених
средстава

Износ
враћених

средстава у
буџет

Датум
враћања у

буџет

2. Услуге и добра из јавних извора

Назив органа или организације
пружаоца услуге/даваоца добра

Вредност
примљене

услуге/добра
Опис примљене услуге/добра Датум

пријема
Активност за коју је

примљена услуга/добро Назив и број документа
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Име даваоца
прилога

Презиме даваоца
прилога

Место
пребивалишта

даваоца
прилога

Адреса даваоца
прилога*

ЈМБГ даваоца
прилога*

I
 Укупан
износ

новчаног
прилога

II
 Укупан износ
неновчаног

прилога

Укупна
вредност

прилога (I+II)
Напомена

3. Прилози физичких лица политичком субјекту

ДРАГАНА ПАЈДИЋ Ветерник ОМЛАДИНСКА 60 1901976805039 32350.00 0.00 32350.00

3. Укупно 32350.00 0.00 32350.00

4. Прилози правних лица и међународних политичких удружења политичком субјекту

Назив даваоца прилога Седиште
даваоца прилога

Адреса даваоца
прилога

Матични број
даваоца прилога

II
 Укупан износ
неновчаног

прилога

I
 Укупан
износ

новчаног
прилога

Укупна
вредност

прилога (I+II)
Напомена

5. Сопствена средства

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

Износ Напомена
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6. Укупно сви приходи изборне кампање
(1+2+3+4+5*) 32350.00

* Навести износ утрошених сопствених средстава

III КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

7. Кредити и зајмови

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

Врста

Назив пословне банке
или друге

финансијске
организације која је

одобрила кредит или
зајам

Износ
одобрених
средстава

Износ пренетих
средстава на рачуна

за финансирање
редовног

рада/изборне
кампање

Износ
утрошених
средстава

Врста и вредност
обезбеђења

кредита или зајма

Период отплате
кредита или

зајма
Напомена

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

Врста

Назив пословне банке
или друге

финансијске
организације која је

одобрила кредит или
зајам

Износ
одобрених
средстава

Износ пренетих
средстава на рачуна

за финансирање
редовног

рада/изборне
кампање

Износ
утрошених
средстава

Врста и вредност
обезбеђења

кредита или зајма

Период отплате
кредита или

зајма
Напомена
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7. Укупно (7.1 + 7.2)

8. Укупно сви извори финансирања изборне
кампање (II + III)

Износ

32350.00

Напомена

IV ТРОШКОВИ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ

А. Трошкови изборног материјала

Име и презиме/Назив
извршиоца услуге

Израђено
комадаЦена по комадуВрста изборног

материјала НапоменаУкупна ценаРед.бр.

1 Летак(1.1+...)

2 Брошуре(2.1+...)

3 Новине(3.1+3.2+3.3+3.
4)

4 Плакат(4.1+...)

5 Билборд

6
Други промотивни

материјал (блокови,
оловке, шоље,

Матични број
извршиоца
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7
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 Цена Место одржавања
јавног догађаја

Датум
одржавања

јавног догађаја
Име и презиме/Назив

извршиоца услуге Напомена

1 Митинг + Конвенција

1.1 Митинг(1.1.1+1.1.2+...)

1.2 Конвенција(1.2.1+1.2.2
+...)

2
Други типови јавних

манифестација(пункт,
штанд,...)(2.1+...)

3 Конференција за
штампу(3.1+...)

Б. Укупно (1+2+3)

В. Трошкови оглашавања

Ред.бр. НапоменаВрста Име и презиме/Назив
извршиоца услугеЦена

Матични број
извршиоца

услуге

Матични број
извршиоца

Назив телевизије,
радија или штампе
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1 Телевизија(1.1+1.2+1.3)

1.1 Спотови

1.2 Огласи

1.3 Закупљени
термини(1.3.1+1.3.2+...)

2 Радио(2.1+2.2)

2.1 Огласи

2.2 Закупљени
термини(2.2.1+2.2.2+...)

3 Штампа(3.1+3.2+...)

4 Интернет(4.1+4.2)

4.1 Банери

4.2 Сајтови

5 Остали трошкови
оглашавања

В. Укупно (1+2+3+4+5)
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Г. Остали трошкови изборне кампање

ЦенаВрста Име и презиме/Назив
извршиоца услугеРед.бр. Напомена

32350.001 ЈБ МАЈА ГАЛЕЧИЋ
СР.МИТРОВИЦА

Трошкови овере потписа
подршке бирача 17923501

2 Остали путни трошкови

3 Комунални и режијски
трошкови

4
Закуп посебног простора у

изборној
кампањи(4.1+4.2+...)

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)

Матични број извршиоца
услуге
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6.3 Други видови ангажовања

7
Трошкови ангажовања

маркетиншке агенције(који
нису претходно обухваћени

8 Опрема

9 Јавномњенска
истраживања(9.1+...)

10 Остали непоменути
трошкови

32350.00Г. Укупно
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

Укупно сви трошкови изборне кампање
(А+Б+В+Г)

Износ

32350.00

Напомена
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V ИЗБОРНО ЈЕМСТВО
За новац: Број
рачуна на који је
изборно јемство
плаћено

За новац: број
рачуна са кога је
изборно јемство
плаћено

Адреса
пребивалишта*/

Седиште
даваоца
изборног
јемства (у

случају
средстава

другог лица)

Име и
презиме/Назив

даваоца изборног
јемства (у случају
средстава другог

лица)

Тип средстваИзнос
изборног
јемства

Врста изборног
јемства

За банкарску
гаранцију: Која
банка је дала
гаранцију?

За државне
хартије од
вредности: /

За хипотеку на
непокретности:
Опис и адреса
непокретности

За хипотеку на
непокретности:
Процењена
вредност

За државне хартије
од вредности: Када
доспевају хартије
од вредности?

За банкарску
гаранцију: Шта је
положено као
обезбеђење за
банкарску
гаранцију?
(детаљан опис
банкарске
гаранције)

За државне хартије од
вредности: Име и
презиме/Назив лица које
држи хартије од
вредности у портфељу

За хипотеку на
непокретности: Име и
презиме/Назив власника
непокретности

За банкарску гаранцију:
Име и презиме/Назив јемца
за банкарску гаранцију

За новац: /

1 2 3 4 5 6 7 8

НАПОМЕНА:
 * Сви подаци унети под овом ознаком изузети су од обавезе објављивања на веб сајту Агенције за борбу против корупције. Ови подаци
се користе искључиво за потребе обављања послова из надлежности Агенције за борбу против корупције.

23.07.2020. године
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(Датум сачињавања писане форме извештаја)

Novi Sad

(Место сачињавања писане форме извештаја)

(потпис овлашћеног лица из члана 31. Закона)
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ИЗВЕШТАЈ О ТРОШКОВИМА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕДатум  23.07.2020.

Одборнике у општини

(ниво избора)

Књажевац Редовни

(врста избора)

одржане 21.06.2020. године

I ОПШТИ ПОДАЦИ

● Политичка странка Коалиција○ ○ Група грађана

Назив политичког
субјекта

Покрет обнове
краљевине Србије

Скраћени назив политичког
субјекта ПОКС

БеоградСедиште Баба Вишњина 38Адреса Број телефона 063686578 Веб сајт WWW.POKS.RS

Имејл адреса poks.srbija@gmail.com ПИБ 110173088 МБ 17908120 Шифра
делатности 9492

Датум овере
коалиционог

споразума или уговора
о образовању групе

Број овере
коалиционог

споразума или
уговора о образовању

Место овере
коалиционог

споразума или
уговора о

Назив коалиционог партнера (у случају коалиције као политичког субјекта)
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Име овлашћеног
лица из члана

31. Закона
ŽIKA

Презиме
овлашћеног

лица из члана
31. Закона

GOJKOVIĆ

Датум
именовања
овлашћеног

лица из члана
31. Закона

12.07.2017.
Функција

овлашћеног лица из
члана 31. Закона у

политичком субјекту
PREDSEDNIK

ЈМБГ
овлашћеног

лица из члана
31. Закона*

0911972810048
Адреса овлашћеног
лица из члана 31.

Закона*
SOMBOR GRUJE DEDIĆA 19/38

Контакт
телефон и имејл

овлашћеног
лица из члана

31. Закона*

063-666-578
POKS.SRBIJA@GMAIL.COM

Број посебног рачуна за финансирање изборне
кампање Назив пословне банке у којој је рачун отворен Врста рачуна

160-496333-27 ИНТЕСА Динарски

840-32856763-75 ТРЕЗОР Динарски

II ПРИХОДИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

1. Новчана средства из јавних извора

Примљена средства Утрошена/враћена средства

Извор ночаних средстава (наводи се
буџет из кога су средства примљена)

Износ првог
примљеног

дела новчаних
средстава

(20%)/(50%)

Датум
пријема

Износ друог
примљеног

дела новчаних
средстава

(80%)/(50%)

Датум
пријема

Укупан износ
примљених
средстава

Износ
утрошених
средстава

Износ
враћених

средстава у
буџет

Датум
враћања у

буџет

2. Услуге и добра из јавних извора

Назив органа или организације
пружаоца услуге/даваоца добра

Вредност
примљене

услуге/добра
Опис примљене услуге/добра Датум

пријема
Активност за коју је

примљена услуга/добро Назив и број документа
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Име даваоца
прилога

Презиме даваоца
прилога

Место
пребивалишта

даваоца
прилога

Адреса даваоца
прилога*

ЈМБГ даваоца
прилога*

I
 Укупан
износ

новчаног
прилога

II
 Укупан износ
неновчаног

прилога

Укупна
вредност

прилога (I+II)
Напомена

3. Прилози физичких лица политичком субјекту

ДРАГАНА ПАЈДИЋ Ветерник ОМЛАДИНСКА 60 1901976805039 12404.00 0.00 12404.00

3. Укупно 12404.00 0.00 12404.00

4. Прилози правних лица и међународних политичких удружења политичком субјекту

Назив даваоца прилога Седиште
даваоца прилога

Адреса даваоца
прилога

Матични број
даваоца прилога

II
 Укупан износ
неновчаног

прилога

I
 Укупан
износ

новчаног
прилога

Укупна
вредност

прилога (I+II)
Напомена

5. Сопствена средства

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

Износ Напомена
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6. Укупно сви приходи изборне кампање
(1+2+3+4+5*) 12404.00

* Навести износ утрошених сопствених средстава

III КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

7. Кредити и зајмови

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

Врста

Назив пословне банке
или друге

финансијске
организације која је

одобрила кредит или
зајам

Износ
одобрених
средстава

Износ пренетих
средстава на рачуна

за финансирање
редовног

рада/изборне
кампање

Износ
утрошених
средстава

Врста и вредност
обезбеђења

кредита или зајма

Период отплате
кредита или

зајма
Напомена

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

Врста

Назив пословне банке
или друге

финансијске
организације која је

одобрила кредит или
зајам

Износ
одобрених
средстава

Износ пренетих
средстава на рачуна

за финансирање
редовног

рада/изборне
кампање

Износ
утрошених
средстава

Врста и вредност
обезбеђења

кредита или зајма

Период отплате
кредита или

зајма
Напомена
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7. Укупно (7.1 + 7.2)

8. Укупно сви извори финансирања изборне
кампање (II + III)

Износ

12404.00

Напомена

IV ТРОШКОВИ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ

А. Трошкови изборног материјала

Име и презиме/Назив
извршиоца услуге

Израђено
комадаЦена по комадуВрста изборног

материјала НапоменаУкупна ценаРед.бр.

1 Летак(1.1+...)

2 Брошуре(2.1+...)

3 Новине(3.1+3.2+3.3+3.
4)

4 Плакат(4.1+...)

5 Билборд

6
Други промотивни

материјал (блокови,
оловке, шоље,

Матични број
извршиоца
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7
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 Цена Место одржавања
јавног догађаја

Датум
одржавања

јавног догађаја
Име и презиме/Назив

извршиоца услуге Напомена

1 Митинг + Конвенција

1.1 Митинг(1.1.1+1.1.2+...)

1.2 Конвенција(1.2.1+1.2.2
+...)

2
Други типови јавних

манифестација(пункт,
штанд,...)(2.1+...)

3 Конференција за
штампу(3.1+...)

Б. Укупно (1+2+3)

В. Трошкови оглашавања

Ред.бр. НапоменаВрста Име и презиме/Назив
извршиоца услугеЦена

Матични број
извршиоца

услуге

Матични број
извршиоца

Назив телевизије,
радија или штампе
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1 Телевизија(1.1+1.2+1.3)

1.1 Спотови

1.2 Огласи

1.3 Закупљени
термини(1.3.1+1.3.2+...)

2 Радио(2.1+2.2)

2.1 Огласи

2.2 Закупљени
термини(2.2.1+2.2.2+...)

3 Штампа(3.1+3.2+...)

4 Интернет(4.1+4.2)

4.1 Банери

4.2 Сајтови

5 Остали трошкови
оглашавања

В. Укупно (1+2+3+4+5)
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Г. Остали трошкови изборне кампање

ЦенаВрста Име и презиме/Назив
извршиоца услугеРед.бр. Напомена

12404.001 СУД КЊАЖЕВАЦТрошкови овере потписа
подршке бирача 17865510

2 Остали путни трошкови

3 Комунални и режијски
трошкови

4
Закуп посебног простора у

изборној
кампањи(4.1+4.2+...)

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)

Матични број извршиоца
услуге
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6.3 Други видови ангажовања

7
Трошкови ангажовања

маркетиншке агенције(који
нису претходно обухваћени

8 Опрема

9 Јавномњенска
истраживања(9.1+...)

10 Остали непоменути
трошкови

12404.00Г. Укупно
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

Укупно сви трошкови изборне кампање
(А+Б+В+Г)

Износ

12404.00

Напомена
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V ИЗБОРНО ЈЕМСТВО
За новац: Број
рачуна на који је
изборно јемство
плаћено

За новац: број
рачуна са кога је
изборно јемство
плаћено

Адреса
пребивалишта*/

Седиште
даваоца
изборног
јемства (у

случају
средстава

другог лица)

Име и
презиме/Назив

даваоца изборног
јемства (у случају
средстава другог

лица)

Тип средстваИзнос
изборног
јемства

Врста изборног
јемства

За банкарску
гаранцију: Која
банка је дала
гаранцију?

За државне
хартије од
вредности: /

За хипотеку на
непокретности:
Опис и адреса
непокретности

За хипотеку на
непокретности:
Процењена
вредност

За државне хартије
од вредности: Када
доспевају хартије
од вредности?

За банкарску
гаранцију: Шта је
положено као
обезбеђење за
банкарску
гаранцију?
(детаљан опис
банкарске
гаранције)

За државне хартије од
вредности: Име и
презиме/Назив лица које
држи хартије од
вредности у портфељу

За хипотеку на
непокретности: Име и
презиме/Назив власника
непокретности

За банкарску гаранцију:
Име и презиме/Назив јемца
за банкарску гаранцију

За новац: /

1 2 3 4 5 6 7 8

НАПОМЕНА:
 * Сви подаци унети под овом ознаком изузети су од обавезе објављивања на веб сајту Агенције за борбу против корупције. Ови подаци
се користе искључиво за потребе обављања послова из надлежности Агенције за борбу против корупције.

23.07.2020. године
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(Датум сачињавања писане форме извештаја)

Novi Sad

(Место сачињавања писане форме извештаја)

(потпис овлашћеног лица из члана 31. Закона)
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ИЗВЕШТАЈ О ТРОШКОВИМА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕДатум  23.07.2020.

Одборнике у градској општини

(ниво избора)

Ниш Редовни

(врста избора)

одржане 21.06.2020. године

I ОПШТИ ПОДАЦИ

● Политичка странка Коалиција○ ○ Група грађана

Назив политичког
субјекта

Покрет обнове
краљевине Србије

Скраћени назив политичког
субјекта ПОКС

БеоградСедиште Баба Вишњина 38Адреса Број телефона 063686578 Веб сајт WWW.POKS.RS

Имејл адреса poks.srbija@gmail.com ПИБ 110173088 МБ 17908120 Шифра
делатности 9492

Датум овере
коалиционог

споразума или уговора
о образовању групе

Број овере
коалиционог

споразума или
уговора о образовању

Место овере
коалиционог

споразума или
уговора о

Назив коалиционог партнера (у случају коалиције као политичког субјекта)
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Име овлашћеног
лица из члана

31. Закона
ŽIKA

Презиме
овлашћеног

лица из члана
31. Закона

GOJKOVIĆ

Датум
именовања
овлашћеног

лица из члана
31. Закона

12.07.2017.
Функција

овлашћеног лица из
члана 31. Закона у

политичком субјекту
PREDSEDNIK

ЈМБГ
овлашћеног

лица из члана
31. Закона*

0911972810048
Адреса овлашћеног
лица из члана 31.

Закона*
SOMBOR GRUJE DEDIĆA 19/38

Контакт
телефон и имејл

овлашћеног
лица из члана

31. Закона*

063-666-578
POKS.SRBIJA@GMAIL.COM

Број посебног рачуна за финансирање изборне
кампање Назив пословне банке у којој је рачун отворен Врста рачуна

160-496333-27 ИНТЕСА Динарски

840-32856763-75 ТРЕЗОР Динарски

II ПРИХОДИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

1. Новчана средства из јавних извора

Примљена средства Утрошена/враћена средства

Извор ночаних средстава (наводи се
буџет из кога су средства примљена)

Износ првог
примљеног

дела новчаних
средстава

(20%)/(50%)

Датум
пријема

Износ друог
примљеног

дела новчаних
средстава

(80%)/(50%)

Датум
пријема

Укупан износ
примљених
средстава

Износ
утрошених
средстава

Износ
враћених

средстава у
буџет

Датум
враћања у

буџет

2. Услуге и добра из јавних извора

Назив органа или организације
пружаоца услуге/даваоца добра

Вредност
примљене

услуге/добра
Опис примљене услуге/добра Датум

пријема
Активност за коју је

примљена услуга/добро Назив и број документа
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Име даваоца
прилога

Презиме даваоца
прилога

Место
пребивалишта

даваоца
прилога

Адреса даваоца
прилога*

ЈМБГ даваоца
прилога*

I
 Укупан
износ

новчаног
прилога

II
 Укупан износ
неновчаног

прилога

Укупна
вредност

прилога (I+II)
Напомена

3. Прилози физичких лица политичком субјекту

ДРАГАНА ПАЈДИЋ Ветерник ОМЛАДИНСКА 60 1901976805039 3850.00 0.00 3850.00

3. Укупно 3850.00 0.00 3850.00

4. Прилози правних лица и међународних политичких удружења политичком субјекту

Назив даваоца прилога Седиште
даваоца прилога

Адреса даваоца
прилога

Матични број
даваоца прилога

II
 Укупан износ
неновчаног

прилога

I
 Укупан
износ

новчаног
прилога

Укупна
вредност

прилога (I+II)
Напомена

5. Сопствена средства

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

Износ Напомена
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6. Укупно сви приходи изборне кампање
(1+2+3+4+5*) 3850.00

* Навести износ утрошених сопствених средстава

III КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

7. Кредити и зајмови

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

Врста

Назив пословне банке
или друге

финансијске
организације која је

одобрила кредит или
зајам

Износ
одобрених
средстава

Износ пренетих
средстава на рачуна

за финансирање
редовног

рада/изборне
кампање

Износ
утрошених
средстава

Врста и вредност
обезбеђења

кредита или зајма

Период отплате
кредита или

зајма
Напомена

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

Врста

Назив пословне банке
или друге

финансијске
организације која је

одобрила кредит или
зајам

Износ
одобрених
средстава

Износ пренетих
средстава на рачуна

за финансирање
редовног

рада/изборне
кампање

Износ
утрошених
средстава

Врста и вредност
обезбеђења

кредита или зајма

Период отплате
кредита или

зајма
Напомена
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7. Укупно (7.1 + 7.2)

8. Укупно сви извори финансирања изборне
кампање (II + III)

Износ

3850.00

Напомена

IV ТРОШКОВИ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ

А. Трошкови изборног материјала

Име и презиме/Назив
извршиоца услуге

Израђено
комадаЦена по комадуВрста изборног

материјала НапоменаУкупна ценаРед.бр.

1 Летак(1.1+...)

2 Брошуре(2.1+...)

3 Новине(3.1+3.2+3.3+3.
4)

4 Плакат(4.1+...)

5 Билборд

6
Други промотивни

материјал (блокови,
оловке, шоље,

Матични број
извршиоца
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7
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 Цена Место одржавања
јавног догађаја

Датум
одржавања

јавног догађаја
Име и презиме/Назив

извршиоца услуге Напомена

1 Митинг + Конвенција

1.1 Митинг(1.1.1+1.1.2+...)

1.2 Конвенција(1.2.1+1.2.2
+...)

2
Други типови јавних

манифестација(пункт,
штанд,...)(2.1+...)

3 Конференција за
штампу(3.1+...)

Б. Укупно (1+2+3)

В. Трошкови оглашавања

Ред.бр. НапоменаВрста Име и презиме/Назив
извршиоца услугеЦена

Матични број
извршиоца

услуге

Матични број
извршиоца

Назив телевизије,
радија или штампе
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1 Телевизија(1.1+1.2+1.3)

1.1 Спотови

1.2 Огласи

1.3 Закупљени
термини(1.3.1+1.3.2+...)

2 Радио(2.1+2.2)

2.1 Огласи

2.2 Закупљени
термини(2.2.1+2.2.2+...)

3 Штампа(3.1+3.2+...)

4 Интернет(4.1+4.2)

4.1 Банери

4.2 Сајтови

5 Остали трошкови
оглашавања

В. Укупно (1+2+3+4+5)
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Г. Остали трошкови изборне кампање

ЦенаВрста Име и презиме/Назив
извршиоца услугеРед.бр. Напомена

3850.001 ЈБ МАЈА ВЕЛИЧКОВИЋТрошкови овере потписа
подршке бирача 17923498

2 Остали путни трошкови

3 Комунални и режијски
трошкови

4
Закуп посебног простора у

изборној
кампањи(4.1+4.2+...)

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)

Матични број извршиоца
услуге
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6.3 Други видови ангажовања

7
Трошкови ангажовања

маркетиншке агенције(који
нису претходно обухваћени

8 Опрема

9 Јавномњенска
истраживања(9.1+...)

10 Остали непоменути
трошкови

3850.00Г. Укупно
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

Укупно сви трошкови изборне кампање
(А+Б+В+Г)

Износ

3850.00

Напомена
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V ИЗБОРНО ЈЕМСТВО
За новац: Број
рачуна на који је
изборно јемство
плаћено

За новац: број
рачуна са кога је
изборно јемство
плаћено

Адреса
пребивалишта*/

Седиште
даваоца
изборног
јемства (у

случају
средстава

другог лица)

Име и
презиме/Назив

даваоца изборног
јемства (у случају
средстава другог

лица)

Тип средстваИзнос
изборног
јемства

Врста изборног
јемства

За банкарску
гаранцију: Која
банка је дала
гаранцију?

За државне
хартије од
вредности: /

За хипотеку на
непокретности:
Опис и адреса
непокретности

За хипотеку на
непокретности:
Процењена
вредност

За државне хартије
од вредности: Када
доспевају хартије
од вредности?

За банкарску
гаранцију: Шта је
положено као
обезбеђење за
банкарску
гаранцију?
(детаљан опис
банкарске
гаранције)

За државне хартије од
вредности: Име и
презиме/Назив лица које
држи хартије од
вредности у портфељу

За хипотеку на
непокретности: Име и
презиме/Назив власника
непокретности

За банкарску гаранцију:
Име и презиме/Назив јемца
за банкарску гаранцију

За новац: /

1 2 3 4 5 6 7 8

НАПОМЕНА:
 * Сви подаци унети под овом ознаком изузети су од обавезе објављивања на веб сајту Агенције за борбу против корупције. Ови подаци
се користе искључиво за потребе обављања послова из надлежности Агенције за борбу против корупције.

23.07.2020. године
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(Датум сачињавања писане форме извештаја)

Novi Sad

(Место сачињавања писане форме извештаја)

(потпис овлашћеног лица из члана 31. Закона)
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ИЗВЕШТАЈ О ТРОШКОВИМА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕДатум  23.07.2020.

Одборнике у општини

(ниво избора)

Стара Пазова Редовни

(врста избора)

одржане 21.06.2020. године

I ОПШТИ ПОДАЦИ

● Политичка странка Коалиција○ ○ Група грађана

Назив политичког
субјекта

Покрет обнове
краљевине Србије

Скраћени назив политичког
субјекта ПОКС

БеоградСедиште Баба Вишњина 38Адреса Број телефона 063686578 Веб сајт WWW.POKS.RS

Имејл адреса poks.srbija@gmail.com ПИБ 110173088 МБ 17908120 Шифра
делатности 9492

Датум овере
коалиционог

споразума или уговора
о образовању групе

Број овере
коалиционог

споразума или
уговора о образовању

Место овере
коалиционог

споразума или
уговора о

Назив коалиционог партнера (у случају коалиције као политичког субјекта)
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Име овлашћеног
лица из члана

31. Закона
ŽIKA

Презиме
овлашћеног

лица из члана
31. Закона

GOJKOVIĆ

Датум
именовања
овлашћеног

лица из члана
31. Закона

12.07.2017.
Функција

овлашћеног лица из
члана 31. Закона у

политичком субјекту
PREDSEDNIK

ЈМБГ
овлашћеног

лица из члана
31. Закона*

0911972810048
Адреса овлашћеног
лица из члана 31.

Закона*
SOMBOR GRUJE DEDIĆA 19/38

Контакт
телефон и имејл

овлашћеног
лица из члана

31. Закона*

063-666-578
POKS.SRBIJA@GMAIL.COM

Број посебног рачуна за финансирање изборне
кампање Назив пословне банке у којој је рачун отворен Врста рачуна

160-496333-27 ИНТЕСА Динарски

840-32856763-75 ТРЕЗОР Динарски

II ПРИХОДИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

1. Новчана средства из јавних извора

Примљена средства Утрошена/враћена средства

Извор ночаних средстава (наводи се
буџет из кога су средства примљена)

Износ првог
примљеног

дела новчаних
средстава

(20%)/(50%)

Датум
пријема

Износ друог
примљеног

дела новчаних
средстава

(80%)/(50%)

Датум
пријема

Укупан износ
примљених
средстава

Износ
утрошених
средстава

Износ
враћених

средстава у
буџет

Датум
враћања у

буџет

2. Услуге и добра из јавних извора

Назив органа или организације
пружаоца услуге/даваоца добра

Вредност
примљене

услуге/добра
Опис примљене услуге/добра Датум

пријема
Активност за коју је

примљена услуга/добро Назив и број документа
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Име даваоца
прилога

Презиме даваоца
прилога

Место
пребивалишта

даваоца
прилога

Адреса даваоца
прилога*

ЈМБГ даваоца
прилога*

I
 Укупан
износ

новчаног
прилога

II
 Укупан износ
неновчаног

прилога

Укупна
вредност

прилога (I+II)
Напомена

3. Прилози физичких лица политичком субјекту

ДРАГАНА ПАЈДИЋ Ветерник ОМЛАДИНСКА 60 1901976805039 10550.00 0.00 10550.00

3. Укупно 10550.00 0.00 10550.00

4. Прилози правних лица и међународних политичких удружења политичком субјекту

Назив даваоца прилога Седиште
даваоца прилога

Адреса даваоца
прилога

Матични број
даваоца прилога

II
 Укупан износ
неновчаног

прилога

I
 Укупан
износ

новчаног
прилога

Укупна
вредност

прилога (I+II)
Напомена

5. Сопствена средства

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

Износ Напомена
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6. Укупно сви приходи изборне кампање
(1+2+3+4+5*) 10550.00

* Навести износ утрошених сопствених средстава

III КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

7. Кредити и зајмови

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

Врста

Назив пословне банке
или друге

финансијске
организације која је

одобрила кредит или
зајам

Износ
одобрених
средстава

Износ пренетих
средстава на рачуна

за финансирање
редовног

рада/изборне
кампање

Износ
утрошених
средстава

Врста и вредност
обезбеђења

кредита или зајма

Период отплате
кредита или

зајма
Напомена

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

Врста

Назив пословне банке
или друге

финансијске
организације која је

одобрила кредит или
зајам

Износ
одобрених
средстава

Износ пренетих
средстава на рачуна

за финансирање
редовног

рада/изборне
кампање

Износ
утрошених
средстава

Врста и вредност
обезбеђења

кредита или зајма

Период отплате
кредита или

зајма
Напомена
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7. Укупно (7.1 + 7.2)

8. Укупно сви извори финансирања изборне
кампање (II + III)

Износ

10550.00

Напомена

IV ТРОШКОВИ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ

А. Трошкови изборног материјала

Име и презиме/Назив
извршиоца услуге

Израђено
комадаЦена по комадуВрста изборног

материјала НапоменаУкупна ценаРед.бр.

1 Летак(1.1+...)

2 Брошуре(2.1+...)

3 Новине(3.1+3.2+3.3+3.
4)

4 Плакат(4.1+...)

5 Билборд

6
Други промотивни

материјал (блокови,
оловке, шоље,

Матични број
извршиоца
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7
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 Цена Место одржавања
јавног догађаја

Датум
одржавања

јавног догађаја
Име и презиме/Назив

извршиоца услуге Напомена

1 Митинг + Конвенција

1.1 Митинг(1.1.1+1.1.2+...)

1.2 Конвенција(1.2.1+1.2.2
+...)

2
Други типови јавних

манифестација(пункт,
штанд,...)(2.1+...)

3 Конференција за
штампу(3.1+...)

Б. Укупно (1+2+3)

В. Трошкови оглашавања

Ред.бр. НапоменаВрста Име и презиме/Назив
извршиоца услугеЦена

Матични број
извршиоца

услуге

Матични број
извршиоца

Назив телевизије,
радија или штампе
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1 Телевизија(1.1+1.2+1.3)

1.1 Спотови

1.2 Огласи

1.3 Закупљени
термини(1.3.1+1.3.2+...)

2 Радио(2.1+2.2)

2.1 Огласи

2.2 Закупљени
термини(2.2.1+2.2.2+...)

3 Штампа(3.1+3.2+...)

4 Интернет(4.1+4.2)

4.1 Банери

4.2 Сајтови

5 Остали трошкови
оглашавања

В. Укупно (1+2+3+4+5)
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Г. Остали трошкови изборне кампање

ЦенаВрста Име и презиме/Назив
извршиоца услугеРед.бр. Напомена

10550.001 ОПШТИНА ИРИГТрошкови овере потписа
подршке бирача 08032165

2 Остали путни трошкови

3 Комунални и режијски
трошкови

4
Закуп посебног простора у

изборној
кампањи(4.1+4.2+...)

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)

Матични број извршиоца
услуге
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6.3 Други видови ангажовања

7
Трошкови ангажовања

маркетиншке агенције(који
нису претходно обухваћени

8 Опрема

9 Јавномњенска
истраживања(9.1+...)

10 Остали непоменути
трошкови

10550.00Г. Укупно
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

Укупно сви трошкови изборне кампање
(А+Б+В+Г)

Износ

10550.00

Напомена

 од 119051000071520523.07.2020 22:06:52Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



V ИЗБОРНО ЈЕМСТВО
За новац: Број
рачуна на који је
изборно јемство
плаћено

За новац: број
рачуна са кога је
изборно јемство
плаћено

Адреса
пребивалишта*/

Седиште
даваоца
изборног
јемства (у

случају
средстава

другог лица)

Име и
презиме/Назив

даваоца изборног
јемства (у случају
средстава другог

лица)

Тип средстваИзнос
изборног
јемства

Врста изборног
јемства

За банкарску
гаранцију: Која
банка је дала
гаранцију?

За државне
хартије од
вредности: /

За хипотеку на
непокретности:
Опис и адреса
непокретности

За хипотеку на
непокретности:
Процењена
вредност

За државне хартије
од вредности: Када
доспевају хартије
од вредности?

За банкарску
гаранцију: Шта је
положено као
обезбеђење за
банкарску
гаранцију?
(детаљан опис
банкарске
гаранције)

За државне хартије од
вредности: Име и
презиме/Назив лица које
држи хартије од
вредности у портфељу

За хипотеку на
непокретности: Име и
презиме/Назив власника
непокретности

За банкарску гаранцију:
Име и презиме/Назив јемца
за банкарску гаранцију

За новац: /

1 2 3 4 5 6 7 8

НАПОМЕНА:
 * Сви подаци унети под овом ознаком изузети су од обавезе објављивања на веб сајту Агенције за борбу против корупције. Ови подаци
се користе искључиво за потребе обављања послова из надлежности Агенције за борбу против корупције.

23.07.2020. године
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(Датум сачињавања писане форме извештаја)

Novi Sad

(Место сачињавања писане форме извештаја)

(потпис овлашћеног лица из члана 31. Закона)
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ИЗВЕШТАЈ О ТРОШКОВИМА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕДатум  23.07.2020.

Одборнике у општини

(ниво избора)

Бабушница Редовни

(врста избора)

одржане 21.06.2020. године

I ОПШТИ ПОДАЦИ

● Политичка странка Коалиција○ ○ Група грађана

Назив политичког
субјекта

Покрет обнове
краљевине Србије

Скраћени назив политичког
субјекта ПОКС

БеоградСедиште Баба Вишњина 38Адреса Број телефона 063686578 Веб сајт WWW.POKS.RS

Имејл адреса poks.srbija@gmail.com ПИБ 110173088 МБ 17908120 Шифра
делатности 9492

Датум овере
коалиционог

споразума или уговора
о образовању групе

Број овере
коалиционог

споразума или
уговора о образовању

Место овере
коалиционог

споразума или
уговора о

Назив коалиционог партнера (у случају коалиције као политичког субјекта)
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Име овлашћеног
лица из члана

31. Закона
ŽIKA

Презиме
овлашћеног

лица из члана
31. Закона

GOJKOVIĆ

Датум
именовања
овлашћеног

лица из члана
31. Закона

12.07.2017.
Функција

овлашћеног лица из
члана 31. Закона у

политичком субјекту
PREDSEDNIK

ЈМБГ
овлашћеног

лица из члана
31. Закона*

0911972810048
Адреса овлашћеног
лица из члана 31.

Закона*
SOMBOR GRUJE DEDIĆA 19/38

Контакт
телефон и имејл

овлашћеног
лица из члана

31. Закона*

063-666-578
POKS.SRBIJA@GMAIL.COM

Број посебног рачуна за финансирање изборне
кампање Назив пословне банке у којој је рачун отворен Врста рачуна

160-496333-27 ИНТЕСА Динарски

840-32856763-75 ТРЕЗОР Динарски

II ПРИХОДИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

1. Новчана средства из јавних извора

Примљена средства Утрошена/враћена средства

Извор ночаних средстава (наводи се
буџет из кога су средства примљена)

Износ првог
примљеног

дела новчаних
средстава

(20%)/(50%)

Датум
пријема

Износ друог
примљеног

дела новчаних
средстава

(80%)/(50%)

Датум
пријема

Укупан износ
примљених
средстава

Износ
утрошених
средстава

Износ
враћених

средстава у
буџет

Датум
враћања у

буџет

2. Услуге и добра из јавних извора

Назив органа или организације
пружаоца услуге/даваоца добра

Вредност
примљене

услуге/добра
Опис примљене услуге/добра Датум

пријема
Активност за коју је

примљена услуга/добро Назив и број документа
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Име даваоца
прилога

Презиме даваоца
прилога

Место
пребивалишта

даваоца
прилога

Адреса даваоца
прилога*

ЈМБГ даваоца
прилога*

I
 Укупан
износ

новчаног
прилога

II
 Укупан износ
неновчаног

прилога

Укупна
вредност

прилога (I+II)
Напомена

3. Прилози физичких лица политичком субјекту

ДРАГАНА ПАЈДИЋ Ветерник ОМЛАДИНСКА 60 1901976805039 9250.00 0.00 9250.00

3. Укупно 9250.00 0.00 9250.00

4. Прилози правних лица и међународних политичких удружења политичком субјекту

Назив даваоца прилога Седиште
даваоца прилога

Адреса даваоца
прилога

Матични број
даваоца прилога

II
 Укупан износ
неновчаног

прилога

I
 Укупан
износ

новчаног
прилога

Укупна
вредност

прилога (I+II)
Напомена

5. Сопствена средства

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

Износ Напомена
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6. Укупно сви приходи изборне кампање
(1+2+3+4+5*) 9250.00

* Навести износ утрошених сопствених средстава

III КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

7. Кредити и зајмови

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

Врста

Назив пословне банке
или друге

финансијске
организације која је

одобрила кредит или
зајам

Износ
одобрених
средстава

Износ пренетих
средстава на рачуна

за финансирање
редовног

рада/изборне
кампање

Износ
утрошених
средстава

Врста и вредност
обезбеђења

кредита или зајма

Период отплате
кредита или

зајма
Напомена

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

Врста

Назив пословне банке
или друге

финансијске
организације која је

одобрила кредит или
зајам

Износ
одобрених
средстава

Износ пренетих
средстава на рачуна

за финансирање
редовног

рада/изборне
кампање

Износ
утрошених
средстава

Врста и вредност
обезбеђења

кредита или зајма

Период отплате
кредита или

зајма
Напомена
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7. Укупно (7.1 + 7.2)

8. Укупно сви извори финансирања изборне
кампање (II + III)

Износ

9250.00

Напомена

IV ТРОШКОВИ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ

А. Трошкови изборног материјала

Име и презиме/Назив
извршиоца услуге

Израђено
комадаЦена по комадуВрста изборног

материјала НапоменаУкупна ценаРед.бр.

1 Летак(1.1+...)

2 Брошуре(2.1+...)

3 Новине(3.1+3.2+3.3+3.
4)

4 Плакат(4.1+...)

5 Билборд

6
Други промотивни

материјал (блокови,
оловке, шоље,

Матични број
извршиоца
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7
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 Цена Место одржавања
јавног догађаја

Датум
одржавања

јавног догађаја
Име и презиме/Назив

извршиоца услуге Напомена

1 Митинг + Конвенција

1.1 Митинг(1.1.1+1.1.2+...)

1.2 Конвенција(1.2.1+1.2.2
+...)

2
Други типови јавних

манифестација(пункт,
штанд,...)(2.1+...)

3 Конференција за
штампу(3.1+...)

Б. Укупно (1+2+3)

В. Трошкови оглашавања

Ред.бр. НапоменаВрста Име и презиме/Назив
извршиоца услугеЦена

Матични број
извршиоца

услуге

Матични број
извршиоца

Назив телевизије,
радија или штампе
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1 Телевизија(1.1+1.2+1.3)

1.1 Спотови

1.2 Огласи

1.3 Закупљени
термини(1.3.1+1.3.2+...)

2 Радио(2.1+2.2)

2.1 Огласи

2.2 Закупљени
термини(2.2.1+2.2.2+...)

3 Штампа(3.1+3.2+...)

4 Интернет(4.1+4.2)

4.1 Банери

4.2 Сајтови

5 Остали трошкови
оглашавања

В. Укупно (1+2+3+4+5)
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Г. Остали трошкови изборне кампање

ЦенаВрста Име и презиме/Назив
извршиоца услугеРед.бр. Напомена

9250.001 ЈБ АНА ТОМИЋТрошкови овере потписа
подршке бирача 17924877

2 Остали путни трошкови

3 Комунални и режијски
трошкови

4
Закуп посебног простора у

изборној
кампањи(4.1+4.2+...)

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)

Матични број извршиоца
услуге
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6.3 Други видови ангажовања

7
Трошкови ангажовања

маркетиншке агенције(који
нису претходно обухваћени

8 Опрема

9 Јавномњенска
истраживања(9.1+...)

10 Остали непоменути
трошкови

9250.00Г. Укупно
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

Укупно сви трошкови изборне кампање
(А+Б+В+Г)

Износ

9250.00

Напомена
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V ИЗБОРНО ЈЕМСТВО
За новац: Број
рачуна на који је
изборно јемство
плаћено

За новац: број
рачуна са кога је
изборно јемство
плаћено

Адреса
пребивалишта*/

Седиште
даваоца
изборног
јемства (у

случају
средстава

другог лица)

Име и
презиме/Назив

даваоца изборног
јемства (у случају
средстава другог

лица)

Тип средстваИзнос
изборног
јемства

Врста изборног
јемства

За банкарску
гаранцију: Која
банка је дала
гаранцију?

За државне
хартије од
вредности: /

За хипотеку на
непокретности:
Опис и адреса
непокретности

За хипотеку на
непокретности:
Процењена
вредност

За државне хартије
од вредности: Када
доспевају хартије
од вредности?

За банкарску
гаранцију: Шта је
положено као
обезбеђење за
банкарску
гаранцију?
(детаљан опис
банкарске
гаранције)

За државне хартије од
вредности: Име и
презиме/Назив лица које
држи хартије од
вредности у портфељу

За хипотеку на
непокретности: Име и
презиме/Назив власника
непокретности

За банкарску гаранцију:
Име и презиме/Назив јемца
за банкарску гаранцију

За новац: /

1 2 3 4 5 6 7 8

НАПОМЕНА:
 * Сви подаци унети под овом ознаком изузети су од обавезе објављивања на веб сајту Агенције за борбу против корупције. Ови подаци
се користе искључиво за потребе обављања послова из надлежности Агенције за борбу против корупције.

23.07.2020. године
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(Датум сачињавања писане форме извештаја)

Novi Sad

(Место сачињавања писане форме извештаја)

(потпис овлашћеног лица из члана 31. Закона)
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ИЗВЕШТАЈ О ТРОШКОВИМА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕДатум  23.07.2020.

Одборнике у општини

(ниво избора)

Врање Редовни

(врста избора)

одржане 21.06.2020. године

I ОПШТИ ПОДАЦИ

● Политичка странка Коалиција○ ○ Група грађана

Назив политичког
субјекта

Покрет обнове
краљевине Србије

Скраћени назив политичког
субјекта ПОКС

БеоградСедиште Баба Вишњина 38Адреса Број телефона 063686578 Веб сајт WWW.POKS.RS

Имејл адреса poks.srbija@gmail.com ПИБ 110173088 МБ 17908120 Шифра
делатности 9492

Датум овере
коалиционог

споразума или уговора
о образовању групе

Број овере
коалиционог

споразума или
уговора о образовању

Место овере
коалиционог

споразума или
уговора о

Назив коалиционог партнера (у случају коалиције као политичког субјекта)
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Име овлашћеног
лица из члана

31. Закона
ŽIKA

Презиме
овлашћеног

лица из члана
31. Закона

GOJKOVIĆ

Датум
именовања
овлашћеног

лица из члана
31. Закона

12.07.2017.
Функција

овлашћеног лица из
члана 31. Закона у

политичком субјекту
PREDSEDNIK

ЈМБГ
овлашћеног

лица из члана
31. Закона*

0911972810048
Адреса овлашћеног
лица из члана 31.

Закона*
SOMBOR GRUJE DEDIĆA 19/38

Контакт
телефон и имејл

овлашћеног
лица из члана

31. Закона*

063-666-578
POKS.SRBIJA@GMAIL.COM

Број посебног рачуна за финансирање изборне
кампање Назив пословне банке у којој је рачун отворен Врста рачуна

160-496333-27 ИНТЕСА Динарски

840-32856763-75 ТРЕЗОР Динарски

II ПРИХОДИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

1. Новчана средства из јавних извора

Примљена средства Утрошена/враћена средства

Извор ночаних средстава (наводи се
буџет из кога су средства примљена)

Износ првог
примљеног

дела новчаних
средстава

(20%)/(50%)

Датум
пријема

Износ друог
примљеног

дела новчаних
средстава

(80%)/(50%)

Датум
пријема

Укупан износ
примљених
средстава

Износ
утрошених
средстава

Износ
враћених

средстава у
буџет

Датум
враћања у

буџет

2. Услуге и добра из јавних извора

Назив органа или организације
пружаоца услуге/даваоца добра

Вредност
примљене

услуге/добра
Опис примљене услуге/добра Датум

пријема
Активност за коју је

примљена услуга/добро Назив и број документа
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Име даваоца
прилога

Презиме даваоца
прилога

Место
пребивалишта

даваоца
прилога

Адреса даваоца
прилога*

ЈМБГ даваоца
прилога*

I
 Укупан
износ

новчаног
прилога

II
 Укупан износ
неновчаног

прилога

Укупна
вредност

прилога (I+II)
Напомена

3. Прилози физичких лица политичком субјекту

ДРАГАНА ПАЈДИЋ Ветерник ОМЛАДИНСКА 60 1901976805039 7650.00 0.00 7650.00

3. Укупно 7650.00 0.00 7650.00

4. Прилози правних лица и међународних политичких удружења политичком субјекту

Назив даваоца прилога Седиште
даваоца прилога

Адреса даваоца
прилога

Матични број
даваоца прилога

II
 Укупан износ
неновчаног

прилога

I
 Укупан
износ

новчаног
прилога

Укупна
вредност

прилога (I+II)
Напомена

5. Сопствена средства

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

Износ Напомена
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6. Укупно сви приходи изборне кампање
(1+2+3+4+5*) 7650.00

* Навести износ утрошених сопствених средстава

III КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

7. Кредити и зајмови

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

Врста

Назив пословне банке
или друге

финансијске
организације која је

одобрила кредит или
зајам

Износ
одобрених
средстава

Износ пренетих
средстава на рачуна

за финансирање
редовног

рада/изборне
кампање

Износ
утрошених
средстава

Врста и вредност
обезбеђења

кредита или зајма

Период отплате
кредита или

зајма
Напомена

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

Врста

Назив пословне банке
или друге

финансијске
организације која је

одобрила кредит или
зајам

Износ
одобрених
средстава

Износ пренетих
средстава на рачуна

за финансирање
редовног

рада/изборне
кампање

Износ
утрошених
средстава

Врста и вредност
обезбеђења

кредита или зајма

Период отплате
кредита или

зајма
Напомена
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7. Укупно (7.1 + 7.2)

8. Укупно сви извори финансирања изборне
кампање (II + III)

Износ

7650.00

Напомена

IV ТРОШКОВИ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ

А. Трошкови изборног материјала

Име и презиме/Назив
извршиоца услуге

Израђено
комадаЦена по комадуВрста изборног

материјала НапоменаУкупна ценаРед.бр.

1 Летак(1.1+...)

2 Брошуре(2.1+...)

3 Новине(3.1+3.2+3.3+3.
4)

4 Плакат(4.1+...)

5 Билборд

6
Други промотивни

материјал (блокови,
оловке, шоље,

Матични број
извршиоца
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7
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 Цена Место одржавања
јавног догађаја

Датум
одржавања

јавног догађаја
Име и презиме/Назив

извршиоца услуге Напомена

1 Митинг + Конвенција

1.1 Митинг(1.1.1+1.1.2+...)

1.2 Конвенција(1.2.1+1.2.2
+...)

2
Други типови јавних

манифестација(пункт,
штанд,...)(2.1+...)

3 Конференција за
штампу(3.1+...)

Б. Укупно (1+2+3)

В. Трошкови оглашавања

Ред.бр. НапоменаВрста Име и презиме/Назив
извршиоца услугеЦена

Матични број
извршиоца

услуге

Матични број
извршиоца

Назив телевизије,
радија или штампе
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1 Телевизија(1.1+1.2+1.3)

1.1 Спотови

1.2 Огласи

1.3 Закупљени
термини(1.3.1+1.3.2+...)

2 Радио(2.1+2.2)

2.1 Огласи

2.2 Закупљени
термини(2.2.1+2.2.2+...)

3 Штампа(3.1+3.2+...)

4 Интернет(4.1+4.2)

4.1 Банери

4.2 Сајтови

5 Остали трошкови
оглашавања

В. Укупно (1+2+3+4+5)
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Г. Остали трошкови изборне кампање

ЦенаВрста Име и презиме/Назив
извршиоца услугеРед.бр. Напомена

7650.001 ЈБ АНЂЕЛКА ПАВЛОВИЋТрошкови овере потписа
подршке бирача 17923463

2 Остали путни трошкови

3 Комунални и режијски
трошкови

4
Закуп посебног простора у

изборној
кампањи(4.1+4.2+...)

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)

Матични број извршиоца
услуге
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6.3 Други видови ангажовања

7
Трошкови ангажовања

маркетиншке агенције(који
нису претходно обухваћени

8 Опрема

9 Јавномњенска
истраживања(9.1+...)

10 Остали непоменути
трошкови

7650.00Г. Укупно
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

Укупно сви трошкови изборне кампање
(А+Б+В+Г)

Износ

7650.00

Напомена
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V ИЗБОРНО ЈЕМСТВО
За новац: Број
рачуна на који је
изборно јемство
плаћено

За новац: број
рачуна са кога је
изборно јемство
плаћено

Адреса
пребивалишта*/

Седиште
даваоца
изборног
јемства (у

случају
средстава

другог лица)

Име и
презиме/Назив

даваоца изборног
јемства (у случају
средстава другог

лица)

Тип средстваИзнос
изборног
јемства

Врста изборног
јемства

За банкарску
гаранцију: Која
банка је дала
гаранцију?

За државне
хартије од
вредности: /

За хипотеку на
непокретности:
Опис и адреса
непокретности

За хипотеку на
непокретности:
Процењена
вредност

За државне хартије
од вредности: Када
доспевају хартије
од вредности?

За банкарску
гаранцију: Шта је
положено као
обезбеђење за
банкарску
гаранцију?
(детаљан опис
банкарске
гаранције)

За државне хартије од
вредности: Име и
презиме/Назив лица које
држи хартије од
вредности у портфељу

За хипотеку на
непокретности: Име и
презиме/Назив власника
непокретности

За банкарску гаранцију:
Име и презиме/Назив јемца
за банкарску гаранцију

За новац: /

1 2 3 4 5 6 7 8

НАПОМЕНА:
 * Сви подаци унети под овом ознаком изузети су од обавезе објављивања на веб сајту Агенције за борбу против корупције. Ови подаци
се користе искључиво за потребе обављања послова из надлежности Агенције за борбу против корупције.

23.07.2020. године
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(Датум сачињавања писане форме извештаја)

Novi Sad

(Место сачињавања писане форме извештаја)

(потпис овлашћеног лица из члана 31. Закона)
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ИЗВЕШТАЈ О ТРОШКОВИМА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕДатум  23.07.2020.

Одборнике у општини

(ниво избора)

Топола Редовни

(врста избора)

одржане 21.06.2020. године

I ОПШТИ ПОДАЦИ

● Политичка странка Коалиција○ ○ Група грађана

Назив политичког
субјекта

Покрет обнове
краљевине Србије

Скраћени назив политичког
субјекта ПОКС

БеоградСедиште Баба Вишњина 38Адреса Број телефона 063686578 Веб сајт WWW.POKS.RS

Имејл адреса poks.srbija@gmail.com ПИБ 110173088 МБ 17908120 Шифра
делатности 9492

Датум овере
коалиционог

споразума или уговора
о образовању групе

Број овере
коалиционог

споразума или
уговора о образовању

Место овере
коалиционог

споразума или
уговора о

Назив коалиционог партнера (у случају коалиције као политичког субјекта)
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Име овлашћеног
лица из члана

31. Закона
ŽIKA

Презиме
овлашћеног

лица из члана
31. Закона

GOJKOVIĆ

Датум
именовања
овлашћеног

лица из члана
31. Закона

12.07.2017.
Функција

овлашћеног лица из
члана 31. Закона у

политичком субјекту
PREDSEDNIK

ЈМБГ
овлашћеног

лица из члана
31. Закона*

0911972810048
Адреса овлашћеног
лица из члана 31.

Закона*
SOMBOR GRUJE DEDIĆA 19/38

Контакт
телефон и имејл

овлашћеног
лица из члана

31. Закона*

063-666-578
POKS.SRBIJA@GMAIL.COM

Број посебног рачуна за финансирање изборне
кампање Назив пословне банке у којој је рачун отворен Врста рачуна

160-496333-27 ИНТЕСА Динарски

840-32856763-75 ТРЕЗОР Динарски

II ПРИХОДИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

1. Новчана средства из јавних извора

Примљена средства Утрошена/враћена средства

Извор ночаних средстава (наводи се
буџет из кога су средства примљена)

Износ првог
примљеног

дела новчаних
средстава

(20%)/(50%)

Датум
пријема

Износ друог
примљеног

дела новчаних
средстава

(80%)/(50%)

Датум
пријема

Укупан износ
примљених
средстава

Износ
утрошених
средстава

Износ
враћених

средстава у
буџет

Датум
враћања у

буџет

2. Услуге и добра из јавних извора

Назив органа или организације
пружаоца услуге/даваоца добра

Вредност
примљене

услуге/добра
Опис примљене услуге/добра Датум

пријема
Активност за коју је

примљена услуга/добро Назив и број документа
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Име даваоца
прилога

Презиме даваоца
прилога

Место
пребивалишта

даваоца
прилога

Адреса даваоца
прилога*

ЈМБГ даваоца
прилога*

I
 Укупан
износ

новчаног
прилога

II
 Укупан износ
неновчаног

прилога

Укупна
вредност

прилога (I+II)
Напомена

3. Прилози физичких лица политичком субјекту

ДРАГАНА ПАЈДИЋ Ветерник ОМЛАДИНСКА 60 1901976805039 3200.00 0.00 3200.00

3. Укупно 3200.00 0.00 3200.00

4. Прилози правних лица и међународних политичких удружења политичком субјекту

Назив даваоца прилога Седиште
даваоца прилога

Адреса даваоца
прилога

Матични број
даваоца прилога

II
 Укупан износ
неновчаног

прилога

I
 Укупан
износ

новчаног
прилога

Укупна
вредност

прилога (I+II)
Напомена

5. Сопствена средства

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

Износ Напомена
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6. Укупно сви приходи изборне кампање
(1+2+3+4+5*) 3200.00

* Навести износ утрошених сопствених средстава

III КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

7. Кредити и зајмови

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

Врста

Назив пословне банке
или друге

финансијске
организације која је

одобрила кредит или
зајам

Износ
одобрених
средстава

Износ пренетих
средстава на рачуна

за финансирање
редовног

рада/изборне
кампање

Износ
утрошених
средстава

Врста и вредност
обезбеђења

кредита или зајма

Период отплате
кредита или

зајма
Напомена

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

Врста

Назив пословне банке
или друге

финансијске
организације која је

одобрила кредит или
зајам

Износ
одобрених
средстава

Износ пренетих
средстава на рачуна

за финансирање
редовног

рада/изборне
кампање

Износ
утрошених
средстава

Врста и вредност
обезбеђења

кредита или зајма

Период отплате
кредита или

зајма
Напомена

 од 114051000071120723.07.2020 21:55:50Верзија: 1.0 Датум и време бар-кода: Бар-код:



7. Укупно (7.1 + 7.2)

8. Укупно сви извори финансирања изборне
кампање (II + III)

Износ

3200.00

Напомена

IV ТРОШКОВИ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ

А. Трошкови изборног материјала

Име и презиме/Назив
извршиоца услуге

Израђено
комадаЦена по комадуВрста изборног

материјала НапоменаУкупна ценаРед.бр.

1 Летак(1.1+...)

2 Брошуре(2.1+...)

3 Новине(3.1+3.2+3.3+3.
4)

4 Плакат(4.1+...)

5 Билборд

6
Други промотивни

материјал (блокови,
оловке, шоље,

Матични број
извршиоца
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7
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 Цена Место одржавања
јавног догађаја

Датум
одржавања

јавног догађаја
Име и презиме/Назив

извршиоца услуге Напомена

1 Митинг + Конвенција

1.1 Митинг(1.1.1+1.1.2+...)

1.2 Конвенција(1.2.1+1.2.2
+...)

2
Други типови јавних

манифестација(пункт,
штанд,...)(2.1+...)

3 Конференција за
штампу(3.1+...)

Б. Укупно (1+2+3)

В. Трошкови оглашавања

Ред.бр. НапоменаВрста Име и презиме/Назив
извршиоца услугеЦена

Матични број
извршиоца

услуге

Матични број
извршиоца

Назив телевизије,
радија или штампе
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1 Телевизија(1.1+1.2+1.3)

1.1 Спотови

1.2 Огласи

1.3 Закупљени
термини(1.3.1+1.3.2+...)

2 Радио(2.1+2.2)

2.1 Огласи

2.2 Закупљени
термини(2.2.1+2.2.2+...)

3 Штампа(3.1+3.2+...)

4 Интернет(4.1+4.2)

4.1 Банери

4.2 Сајтови

5 Остали трошкови
оглашавања

В. Укупно (1+2+3+4+5)
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Г. Остали трошкови изборне кампање

ЦенаВрста Име и презиме/Назив
извршиоца услугеРед.бр. Напомена

3200.001 ЈБ САША МИХИЋТрошкови овере потписа
подршке бирача 17925881

2 Остали путни трошкови

3 Комунални и режијски
трошкови

4
Закуп посебног простора у

изборној
кампањи(4.1+4.2+...)

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)

Матични број извршиоца
услуге
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6.3 Други видови ангажовања

7
Трошкови ангажовања

маркетиншке агенције(који
нису претходно обухваћени

8 Опрема

9 Јавномњенска
истраживања(9.1+...)

10 Остали непоменути
трошкови

3200.00Г. Укупно
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

Укупно сви трошкови изборне кампање
(А+Б+В+Г)

Износ

3200.00

Напомена
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V ИЗБОРНО ЈЕМСТВО
За новац: Број
рачуна на који је
изборно јемство
плаћено

За новац: број
рачуна са кога је
изборно јемство
плаћено

Адреса
пребивалишта*/

Седиште
даваоца
изборног
јемства (у

случају
средстава

другог лица)

Име и
презиме/Назив

даваоца изборног
јемства (у случају
средстава другог

лица)

Тип средстваИзнос
изборног
јемства

Врста изборног
јемства

За банкарску
гаранцију: Која
банка је дала
гаранцију?

За државне
хартије од
вредности: /

За хипотеку на
непокретности:
Опис и адреса
непокретности

За хипотеку на
непокретности:
Процењена
вредност

За државне хартије
од вредности: Када
доспевају хартије
од вредности?

За банкарску
гаранцију: Шта је
положено као
обезбеђење за
банкарску
гаранцију?
(детаљан опис
банкарске
гаранције)

За државне хартије од
вредности: Име и
презиме/Назив лица које
држи хартије од
вредности у портфељу

За хипотеку на
непокретности: Име и
презиме/Назив власника
непокретности

За банкарску гаранцију:
Име и презиме/Назив јемца
за банкарску гаранцију

За новац: /

1 2 3 4 5 6 7 8

НАПОМЕНА:
 * Сви подаци унети под овом ознаком изузети су од обавезе објављивања на веб сајту Агенције за борбу против корупције. Ови подаци
се користе искључиво за потребе обављања послова из надлежности Агенције за борбу против корупције.

23.07.2020. године
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(Датум сачињавања писане форме извештаја)

Novi Sad

(Место сачињавања писане форме извештаја)

(потпис овлашћеног лица из члана 31. Закона)
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