
(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО ГРАДИШКА

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО КОЗАРСКА ДУБИЦА

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО ЛАКТАШИ

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО НОВИ ГРАД

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ГО ПРИЈЕДОР

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

1 ПОСЛОВНИ ПРОСТОР АУТО ШКОЛА СТАРТ 05-1-504-12/15 
OД 30.12.2015.

2.850,00

2 ПОСЛОВНИ ПРОСТОР АУТО ШКОЛА ВОЛАН 05-1-281-10/13 
OД 04.10.2013.

1.200,00

3 ПОСЛОВНИ ПРОСТОР СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ПАРТИЈА РС

05-1-505-12/15 
OД 30.12.2015.

1.200,00

4 ПОСЛОВНИ ПРОСТОР СРПСКА РАДИКАЛНА 
СТРАНКА РС

05-1-98-04/16 ОД 
25.04.2016,

350,00

5 ПОСЛОВНИ ПРОСТОР МИНИСТ. ЗА ИЗБЈ.И 
РАС.ЛИЦА РС

05-1-323-06/15 
ОД 29.06..2015.

900,00

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 6.500,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО ПРЊАВОР

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

1 ПОСЛОВНИ ПРОСТОР УДРУЖЕЊЕ РВИ 
ПРЊАВОР

07-2-50-07/14 OD 
15.07.2014.

2.911,70

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 2.911,70Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО СРБАЦ

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО КОСТАЈНИЦА

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ГО БАЊА ЛУКА

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО КОТОР ВАРОШ

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО МРКОЊИЋ ГРАД

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО РИБНИК

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО ЧЕЛИНАЦ

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО ШИПОВО

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО ВУКОСАВЉЕ

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО ДЕРВЕНТА

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ГО ДОБОЈ

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО МОДРИЧА

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО ПЕТРОВО

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО БРОД

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО ТЕСЛИЋ

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО СТАНАРИ

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ГО БИЈЕЉИНА

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО БРЧКО

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО ЛОПАРЕ

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО УГЉЕВИК

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО ДОЊИ ЖАБАР

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО ШАМАЦ

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ГО ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО БРАТУНАЦ

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО ВЛАСЕНИЦА

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ГО  ЗВОРНИК

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО МИЛИЋИ

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО ОСМАЦИ

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО ПАЛЕ

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО РОГАТИЦА

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО СОКОЛАЦ

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО СРЕБРЕНИЦА

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО ИСТОЧНА ИЛИЏА

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО ИСТ. СТАРИ  ГРАД

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО ХАН ПИЈЕСАК

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО ТРНОВО

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО ШЕКОВИЋИ

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО БИЛЕЋА

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО БЕРКОВИЋИ

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО ВИШЕГРАД

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО ГАЦКО

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО КАЛИНОВИК

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО ЉУБИЊЕ

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО НЕВЕСИЊЕ

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО РУДО

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО ФОЧА

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО ИСТОЧНИ МОСТАР

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО НОВО ГОРАЖДЕ

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ГО ТРЕБИЊЕ

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО ЧАЈНИЧЕ

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ОО ОШТРА ЛУКА

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: ГО МОСТАР

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: СЕКРЕТАРИЈАТ БАЊА ЛУКА

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1



(Мјесто и датум) М. П. (Потпис овлашћеног лица)

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: СЕКРЕТАРИЈАТ ИСТ.САРАЈЕВО

Приходи од имовине у власништву политичке странке

Ред. 
бр.

Врста имовине на основу 
које се остварују приходи

Корисник имовине 
политичке партије

Број уговора, 
одлуке, 

рјешења итд.*

Износ 
оствареног 
прихода

*Централна изборна комисија БиХ може затражити  да политичка партија достави 
копије ових докумената.

 0,00Укупно:

1 од 1


