Ово је званични захтев надлежног
службеника. Сваки окривљени против
којег је поднета тужба за кривично дело
мора на захтев доставити податке о свом
финансијском стању.
Уколико се на званични захтев суду не
достави изјава о имовинском стању и
другим финансијским околностима, то
представља кривично дело. Када суду
достављате изјаву о имовинском стању
и другим финансијским околностима,
вршите кривично дело ако:
• дајете лажну изјаву
• с намером прикривате материјалне
чињенице
Казне и друге финансијске обавезе морају се платити
према налогу суда, што се може учинити на дан
изрицања. Можете их платити кредитном или дебитном
картицом путем Интернета на адреси www.gov.uk/
pay-court-fine-online, путем телефона (што обухвата и
наменске телефонске линије у суду), платном картицом,
налогом за пренос или директним задужењем.
Приликом одлучивања о износу казне или друге
финансијске обавезе суд ће у обзир узети информације
које сте навели о вашим финансијским околностима,
укључујући и ваше имовинско стање. Приликом
изрицања и наплате казне у обзир ће бити узете и
све ваше евентуалне неплаћене казне. Преостале
информације у наставку овог одељка од значаја су само
уколико нисте у стању да уплату извршите у целости
на дан изрицања. Можете поднети захтев да вам суд
омогући продужење рока за уплату, што ће суд узети у
разматрање, али не мора обавезно и одобрити.
Уколико у складу са издатим налогом не извршите
уплату, можете бити осуђени на казну затвора.
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Независни савет

MC100

Ако вам је потребан непристрасан, независни савет
у вези са вашим законским правима, управљањем
дугом или могућим последицама казни или њиховог
неплаћања, можете контактирати:
• Националну линију за дужнике (National Debt Line):
позовите 0808 8084000 или
посетите www.nationaldebtline.co.uk

Изјава о имовинском стању и
другим финансијским
околностима

• Саветодавну грађанску службу (Citizens Advice):
посетите www.citizensadvice.org.uk

Попуњавање и подношење овог обрасца

Постарајте се да платите своју казну

Изјаву о имовинском стању и другим финансијским
околностима можете поднети пре саслушања. Можете
је послати поштом или лично предати суду у којем ће
се одржати саслушање. Адресу суда можете пронаћи
на обрасцу позива/тужбе/потраживања или је можете
затражити од локалног прекршајног суда. Неће бити
прихваћени одговори послати е-поштом или упућени
телефоном.
Може бити потребно да пружите доказ о вашим
финансијским околностима, нпр. признанице, потврде
о бенефицијама, рачуне. Стога, потребно је да са собом
понесете примерке ових доказа на дан саслушања.
Информације које наведете могу бити употребљене од
стране суда, или друге овлашћене организације која
поступа по налогу суда, како би се извршила наплата
свих финансијских обавеза које су вам изречене по
налогу суда у случају да их ви не платите.

Додатна помоћ
Уколико имате проблема са читањем овог обрасца,
обратите се прекршајном суду који је издао ово
обавештење или посетите hmctsformfinder.justice.
gov.uk и укуцајте MC100 у поље за унос броја обрасца
како бисте пронашли верзију на жељеном језику.
Додатни језици: кинески (традиционални и
поједностављени), хрватски, чешки, грчки, гуџарати,
хинди, курдски, пољски, панџаби, португалски, српски,
шпански, турски, урду и велшки.
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Ваше законске обавезе

Потребно је да овај образац попуните и
пошаљете га суду поштом или предате
судском послужитељу по доласку у суд.
Уколико изјаву о имовинском стању и
другим финансијским околностима не
предате суду или суд утврди да она не
садржи довољно поузданих информација,
суд има право да у вези са вашим
финансијским околностима донесе одлуку
коју сматра за сходно.
Напомена: приликом давања изјаве о
имовинском стању и другим финансијским
околностима суду на званични захтев суда,
давање лажне изјаве или прикривање
материјалних чињеница представља
кривично дело.
Ако вам суд наложи да платите казну или
другу финансијску обавезу, неопходно
је да је платите према налогу суда, што
можете учинити на дан изрицања. Са собом
понесите неко средство плаћања.

www.gov.uk/crime

Разумем да, ако с намером дам лажну изјаву
или прикријем било коју чињеницу од
значаја, то представља кривично дело за
које могу бити додатно кажњен/а.

Потпис

Молимо попуните
ВЕЛИКИМ
ШТАМПАНИМ
СЛОВИМА

За све ваше приходе и расходе,
назначите да ли су наведени износи на нивоу:
седмице

две седмице

2. Подаци о приходима

3. Расходи
Од суда можете затражити продужење рока
за плаћање. Ако желите да од суда затражите
продужење рока за плаћање, потребно је да
наведете податке и доказе о вашим расходима.
Суд ће размотрити ваш захтев, али га не мора и
одобрити.

Ако сте запослени
Занимање
Датум
Назив послодавца

1. Лични подаци
Име(на)

Адреса послодавца

Презиме

Поштански број

Ваша нето плата

£

Број кућног телефона

Било који други
приход

£

Укупан приход

£

Број мобилног телефона

Да ли примате неке
Да
бенефиције?
Ако је одговор „Да“, наведите
коју/е бенефицију/е примате.

Датум рођења
Национални број осигурања
Регистрациони број возила
Да ли сте регистровани
као власник овог возила?
2

Да

£

Општински порез

£

Осигурање

Приход партнера,
укљ. бенефиције

£

£

(гориво, аутомобил, јавни
превоз итд.)

Комунални трошкови

Ако НИСТЕ запослени
наведите од када

Адреса е-поште

Укупна штедња

Трошкови превоза

Самозапослен/а сам као

£
£

(гас, вода, ел. енергија итд.)

£

Телефон (укљ. мобилни тел.)

£

ТВ претплата (лиценца,
сателит итд.)

£

Остале казне (наведите суд)

£
£
£

Налози окружног суда

£

Отплате кредита
(кредитна картица, банкарски
кредит итд.)

Не

4. Остале информације

£

Издржавање детета/деце

Број телефона послодавца

Ако суд изрекне казну или другу
финансијску обавезу, биће потребно да
је платите на дан изрицања. Пружите
суду доказе о вашем имовинском стању
и финансијским околностима

Трошкови изнајмљивања,
хипотеке или смештаја

(имовине, живота итд.)

Поштански број

Адреса

месеца

Изјава о имовинском стању
и другим финансијским
околностима

Број издржаване
деце
Овде наведите све остале информације
(нпр. о било којој имовини која није
поменута у претходном тексту) за које
сматрате да би суд требало да зна:

£

Остали расходи (наведите који)

£
£
£
£

Не

Укупни расходи
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£

Само за званичну употребу
Број предмета
Датум саслушања
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