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Пример попуњеног Обрасца 
ОБРАЗАЦ ИМОВИНСКОГ КАРТОНА   

 
 
 
 
 

 
Зашто се подноси пријава:  

Подношење пријаве имовине и промене имовног стања је законом утврђена обавеза руководилаца и запослених на 
високоризичним радним местима у Министарству установљеним анализом ризика од корупције, у циљу превенције и борбе 
против корупције. 

 
Када и у ком року се подноси пријава: 

Пријављивање имовине - Запослени у Министарству у року од 30 дана од дана распоређивања на радно место из члана 2 
Правилника o начину контроле провере пријаве и промене имовног стања у Министарству унутрашњих послова, попуњава 
образац имовинског картона и доставља га Сектору. 
Пријављивање промене имовног стања- Уколико је дошло до промене имовног стања, лица из члана 2 Правилника o начину 
контроле провере пријаве и промене имовног стања у Министарству унутрашњих послова дужна су да пријаве Сектору 
унутрашње контроле најкасније до 31. јануара текуће године, за претходну годину. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Казнене одредбе:  
Непријављивање имовине и промене имовног стања у складу са чланом  230в став 2 и став 3 Закона о полицији прописана је 
као тешка повреда службене дужности, чланом 207 став 1 тачка 25 Закона о полицији. 

 

Пријављивање имовине 
 
Пријављивање промене имовног стања 

х
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I ЛИЧНИ ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНОМ 
 

Име Ђорђе Презиме Ђорђевић 
ЈМБГ 2008960831193 
Пребивалиште и адреса Место Београд 

Адреса Париски булевар бр.8 стан 12 
Боравиште и адреса 
(уколико има) 
 

Место  
Адреса  

Контакт  телефон  
(фиксни, мобилни) 

011/1111000 065/1111000 

Контакт  e-mail djordjedjordjevic@gmail.com 
 

II ЛИЧНИ ПОДАЦИ О СУПРУЖНИКУ/ВАНБРАЧНОМ ПАРТНЕРУ И  
ЧЛАНОВИМА ЗАЈЕДНИЧКОГ ПОРОДИЧНОГ ДОМАЋИНСТВА 

 

Супружник/ванбрачни партнер  
  
Име Весна Презиме Ђорђевић 
ЈМБГ 2008960113517 
Пребивалиште и адреса Место Београд 

Адреса Париски булевар бр.8 стан 12 
Боравиште и адреса 
(уколико има) 
 

Место  
Адреса  

Контакт  телефон  
(фиксни, мобилни) 

011/1111000 065/1111001 

Контакт  e-mail vesnadjordjevic@gmail.com 
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Чланови заједничког породичног домаћинства (брачна и ванбрачна деца, браћа, сестре, полубраћа, полусестре, родитељи 

супружника и други чланови заједничког породичног домаћинства) син 
 
Име Драган Презиме Ђорђевић 
ЈМБГ 2005994539018 
Пребивалиште и адреса Место Београд 

Адреса Париски булевар бр.8 стан 12 
Боравиште и адреса 
(уколико има) 
 

Место  
Адреса  

Контакт  телефон  
(фиксни, мобилни) 

011/1111000 065/1111002 

Контакт  e-mail ddjordjevic@gmail.com 
 

III ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА 
 
Објашњење: 

 

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

 Приходи запосленог и подаци о запослењу (назив радног места и организационе јединице, стручна спрема и звање, датум пријема - 
премештаја на друго радно место запосленог); 

 Приходи од обављања других делатности у складу са законом; 
 Приходи по основу научно-истраживачке, наставне, културно-уметничке, хуманитарне или спортске делатности; 
 Приходи по основу ауторских, патентних и сличних права интелектуалне и индустријске својине; 
 Приходи по основу чланства у органима удружења (управни одбор, надзорни одбор и др.) у јавним предузећима и другим правним 

лицима;  
 Други приходи  (по основу уговора о делу, добити односно дивиденде остварене у привредном друштву, закупнине, ренте, камате и 

других основа). 
 
Запослени је дужан да пријави приходе супружника/ванбрачног партнера и чланова заједничког породичног домаћинства. 
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1. Приходи запосленог и подаци о запослењу  
 
Радно место, 
стручна 
спрема и 
звање/чин 

Организациона 
јединица где је 
распоређен 
 

Извор 
прихода 
 
 
 

Интервал 
прихода 
 
 
 

Нето 
приход 
 
 
 

Период 
распоређивања на 
радно место од  
 
 
 

Престанак  
распоређивања 

Шеф Одсека за 
кривичне 
истраге, VII-1, 
полицијски 
саветник 

Управа 
криминалистичке 
полиције 

Република месечно 105.000 
 

01.09.2018  

2. Приходи од обављања других делатности   

Назив посла или 
делатности 

Назив правног лица у 
коме обавља делатност, 
слободна професија 

Интервал прихода 
 
 
 

Нето приход  
(у динарима) 
 
 

Период обављања од –до 
 
 
 

Новинар сарадник Месечни магазин 
„Привредник“ 

квартално 60.000 27.10.2015 

3. Приходи по основу научно-истраживачке, наставне, културно-уметничке, хуманитарне или спортске делатности  
 
Врста делатности 
 
 

Место рада односно 
обављања делатности 

Интервал прихода 
 
 
 

Нето приход  
(у динарима) 

Период обављања од –до 
 
 

професор КПА месечно 125.000 15.01.2010. 
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4. Приходи по основу ауторских, патентних и сличних права интелектуалне и индустријске својине  
 
Врста права 
 

Интервал прихода 
 

Износ прихода од права 
 

Име и презиме власника права 

Аутор књиге „Монета“ квартално 25.000 Ђорђе Ђорђевић 

5. Приходи по основу чланства у органима удружења  
 
Назив правног лица 
 

Орган правног лица и 
функција 

Интервал прихода 
 
 

Нето приход  
(у динарима) 

Период обављања од –до 
 
 

Удружење консултаната 
Србије 

Председништво-члан Годишње 100.000 01.06.2017. 

6. Други  приходи  
 
Врста прихода 
 
 
 
 

Извор прихода 
 
 
 

Износ прихода 
(у динарима) 
 
 
 
 

Интервал прихода 
 
 
 
 
 

период у коме се остварује или је остварен  
од-до 
 
 
 

накнада по уговору о 
делу 
 

Консултантске 
услуге д.о.о 
„Искра“ Београд 
 

352.000 
 

Једнократно 
 

за септембар 2017. 
 

добит 
 

Д.о.о „Будућност“ 
Београд 

1.200.000 Годишње По завршном рачуну на годишњем нивоу 
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7. Приходи супружника/ванбрачноног партнера и чланова заједничког породичног домаћинства  
 
Име и 
презиме 
 
 
 

Назив посла, делатности 
или функције, односно 
извора прихода 
 
 
 

Привредно друштво, установа, 
организација, самостална 
делатност, слободна професија 
односно извор других прихода 
 
 

Интервал 
прихода 
 
 
 
 

Нето 
приход/валута 
 
 
 
 

Период обављања 
од-до 
 
 
 
 

Весна 
Ђорђевић 

лекар Општа болница „Здравље“ 
Београд 

месечно 68.000 rsd 01.09.1992. 

Весна 
Ђорђевић 

Давање у закуп Закупнина једнособног стана месечно 18.000 rsd 01.01.2001. 

 
IV ПОДАЦИ О ИМОВИНИ  

Објашњење: 

 
 
 
 
 

Запослени је дужан да пријави податке о целокупној имовини (непокретној и покретној имовини која је у власништву односно 
сувласништву запосленог, супружника односно ванбрачног партнера и лица са којима запослени живи у  заједничком породичном 
домаћинству):  
 

-Непокретна имовина у земљи и иностранству;  
-Покретне ствари које подлежу регистрацији (моторна возила, пловила,  ваздухоплови, оружје и сл);  
-Покретне ствари веће вредности  (драгоцености, збирке, уметнички предмети и сл).  

 
Запослени који попуњава образац може пријавити и друге податке које сматра битним за примену закона, као што су право закупа или 
коришћења на непокретности и друге ствари или права који битно утичу на обим имовине и/или прихода. 
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1.Непокретна имовина у земљи и иностранству  
 
 
Врста, структура и 
површина 
 

Адреса, место и 
држава 
 

Власнички удео 
 

Основ стицања 
 

Име и презиме 
власника 

Година стицања 

Врста  стан 
 
Структура 
четворособан 
 
Површина 112 м2 
 

Адреса Париски 
булевар 8/12 
 
Место Београд 
 
Држава Р.Србија 

1/2 Куповина Ђорђе Ђорђевић 2000 

Врста  стан 
 
Структура 
једнособан 
 
Површина 45 м2 
 

Адреса Булевар 
Ослобођења 11/2 
 
Место Београд 
 
Држава Р.Србија 

1/1 Наследство Ђорђе Ђорђевић 1995 

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

 
Регистарски број Година производње Име и презиме 

власника/закупца 
Аутомобил Опел Вектра Куповина БГ 350-СС 2002 Ђорђе Ђорђевић 
Оружје Застава ЦЗ99 Куповина 23658 1996 Ђорђе Ђорђевић 
Трактор ИМТ357 Наследство СО Бач 153 1995 Ђорђе Ђорђевић 
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3. Покретне ствари веће вредности   
 
Врста ствари Основ стицања 

 
Име и презиме власника 

Слика Паје Јовановића Поклон Ђорђе Ђорђевић 
Стилски намештај Куповина Ђорђе Ђорђевић 
Ергела коња Наследство Ђорђе Ђорђевић 
 

V ДЕПОЗИТИ, ДУГОВАЊА И ПОТРАЖИВАЊА  
ЗАПОСЛЕНОГ И ЧЛАНОВА ЗАЈЕДНИЧКОГ ПОРОДИЧНОГ ДОМАЋИНСТВА 

Објашњење: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Текући рачуни (динарски и девизни)  
 
Назив и седиште банке/финансијске 
организације 

Број 
рачуна 

Износ Ознака валуте Име и презиме 
депонента 

Напомена 

ДИС Банка а.д. Београд 0097857399 38.000 RSD Ђорђе Ђорђевић Стање на дан 
подношења 
извештаја 

Запослени је дужан да пријави податке о новцу и хартијама од вредности које су у власништву односно сувласништву запосленог, супружника 
односно ванбрачног партнера и лица са којима запослени живи у заједничком породичном домаћинству, право коришћења стана за службене потребе 
и други подаци битни за примену закона):  
 
 - Текући рачуни (динарски и девизни); 
 - Остали банкарски (динарски и девизни) рачуни; 
 - Дуговања по основу кредита; 
 - Потраживања (позајмице, пресуде за накнаду штете и сл.); 

-Акције (хартије  са правом учешћа) и удели у правном лицу; 
- Друге хартије од вредности (обвезнице, комерцијални, благајнички записи, полисе осигурања, менице и др.); 
- Право коришћења стана за службене потребе; 
- Други подаци битни за примену Закона (бонуси, накнаде, додаци, сеф и др.). 
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ДИС Банка а.д. Београд 0000-569-
523 

85.750 EUR Ђорђе Ђорђевић Стање на дан 
подношења 
извештаја 

2. Остали банкарски (динарски и девизни) рачуни  
 
Врста Назив и седиште банке/ 

финансијске 
организације 

Број 
рачуна 

Износ Ознака валуте Име и презиме  
депонента 

Напомена 

Штедни улог 
орочен 

ДИС Банка а.д. Београд 0077823399 14.000 EUR Ђорђе Ђорђевић Орочено на 24 
месеца 

Депозити ДИС Банка а.д. Београд 003472836 3.000 EUR Весна Ђорђевић Орочено на 10 
година 

Штедни улог 
орочен 

Societe International 
Bank New York 

YGY29083
7j 

10.000 USD Ђорђе Ђорђевић  

Готов новац   75.000 RSD Ђорђе Ђорђевић  

3. Дуговања по основу кредита  
  
Врста кредита  
 

Назив 
повериоца 

Датум 
закључења 

Износ дуговања  
(главница и камата) 

Преостали рок 
отплате 

Име и презиме 
дужника 

Стамбени кредит Комерцијална 
банка а.д. 
Београд 

01.05.2000 60.000 EUR 2019 Ђорђе Ђорђевић 

Стамбени кредит Комерцијална 
банка а.д. 
Београд 

01.05.2000 60.000 EUR 2019 Весна Ђорђевић 

4. Потраживања  
 
Врста потраживања Датум закључења Вредност потраживања 

(главница и камата) 
Преостали 
рок наплате 

Име и презиме повериоца 

По основу уговора о 02.07.2008 2.000 EUR 01.12.2013. Весна Ђорђевић 
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зајму 
По основу 
правоснажне 
пресуде за накнаду 
штете 

06.09.2011 160.000 RSD Извршна 
пресуда 

Ђорђе Ђорђевић 

5. Акције (хартије  са правом учешћа) и удели у правном лицу  
 
Назив правног 
лица 

Матични 
број 
предузећа 

Седиште 
правног лица 

% 
удела 

Број 
акција 

Укупна 
номинална 
вредност 

Име и 
презиме 
власника 

Извор преноса 
управљачких 
права/права 
пословођења 

Правно лице има 
акције/удео у 
другом правном 
лицу 

Д.о.о. 
„Будућност“ 
Београд 

00012343 Ул.Италијанска 
52 Београд 

100  50.000 EUR Ђорђе 
Ђорђевић

Да √ 

Кредитно 
коресподентска 
банка Нови 
Сад 

 Ул. Шпански 
трг 11 Нови 
Сад 

2,85 10 200.000 
RSD 

Ђорђе 
Ђорђевић

Не  

6. Друге хартије од вредности (обвезнице, комерцијални, благајнички записи, полисе осигурања, менице и др.)  
 
Врста хартије Номинална 

вредност 
Назив 
хартије 

Емитент  Име и презиме 
власника 

Напомена 

Полиса 
животног 
осигурања 

1.500.000 Полиса 
животног 
осигурања 

Срце осигурања Ђорђе Ђорђевић Наведени износ је 
осигурана сума, која 
се исплаћује у 
случају доживљења 
и доспева на 
наплату 2020. 
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7. Право коришћења стана за службене потребе  
 
Место Адреса Структура Површина Основ доделе Датум 

закључења 
Име и презиме 
корисника 

Нови Сад Цариградска 56 једнособан 41м2 Уговор о 
коришћењу 
службеног стана 

01.02.2009 Ђорђе Ђорђевић 

8.  Други подаци битни за примену Закона (бонуси, накнаде, додаци, сеф и др.)  
 
Врста ствари/права Опис ствари/права Датум закључења уговора; 

датум од када се користи 
Име и презиме 
корисника/закупца 

Пословни простор који се 
користи по основу закупа 

Пословни простор од 65м2 у 
пословном центру у Београду 
ул Сајамска бр.10 

15.05.2002. Ђорђе Ђорђевић 

Коришћење мобилног телефона 
и СИМ картице 

Нокиа Е72 01.08.2008 Ђорђе Ђорђевић 

 
 
Изјављујем да су подаци наведени у овом Обрасцу имовинског картона истинити, потпуни и тачни, што својим потписом 
потврђујем.  
 
Попуњавањем и потписивањем овог Обрасца дајем сагласност полицијским службеницима Сектора унутрашње контроле за 
проверу и обраду података наведених у овом Обрасцу. 
 

Датум: Место: Потпис: 
 Београд  

 
Напомена: Образац који није попуњен, потписан и достављен Сектору унутрашње контроле сматраће се да није поднет 


