
Образац 3-е

Организациони дио политичке партије: НДП-Бања Лука

Неновчане донације и рачуни које политичка партија није имала обавезу да плати

Ред. 
бр.

Име и презиме/Назив 
донатора Врста поклона или услуге Датум примљеног 

поклона или услуге
Укупна вриједност 
поклона или услуге

Вриједност коју 
политичка партија 
није имала обавезу да 

плати
У К У П Н О :  0,00  0,00

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

1 od 1



Образац 3-е

Организациони дио политичке партије: НДП ОО-Дервента

Неновчане донације и рачуни које политичка партија није имала обавезу да плати

Ред. 
бр.

Име и презиме/Назив 
донатора Врста поклона или услуге Датум примљеног 

поклона или услуге
Укупна вриједност 
поклона или услуге

Вриједност коју 
политичка партија 
није имала обавезу да 

плати
У К У П Н О :  0,00  0,00

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

1 od 1



Образац 3-е

Организациони дио политичке партије: НДП ОО-Лакташи

Неновчане донације и рачуни које политичка партија није имала обавезу да плати

Ред. 
бр.

Име и презиме/Назив 
донатора Врста поклона или услуге Датум примљеног 

поклона или услуге
Укупна вриједност 
поклона или услуге

Вриједност коју 
политичка партија 
није имала обавезу да 

плати
1 Вукашин Војиновић Закуп канц.простора 31.12.2016 600,00 600,00

У К У П Н О :  600,00  600,00

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

1 od 1



Образац 3-е

Организациони дио политичке партије: НДП ОО-Приједор

Неновчане донације и рачуни које политичка партија није имала обавезу да плати

Ред. 
бр.

Име и презиме/Назив 
донатора Врста поклона или услуге Датум примљеног 

поклона или услуге
Укупна вриједност 
поклона или услуге

Вриједност коју 
политичка партија 
није имала обавезу да 

плати
1 Драган Драгојевић Закуп канц.простора 31.12.2016 400,00 400,00

У К У П Н О :  400,00  400,00

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

1 od 1



Образац 3-е

Организациони дио политичке партије: НДП ОО-Шамац

Неновчане донације и рачуни које политичка партија није имала обавезу да плати

Ред. 
бр.

Име и презиме/Назив 
донатора Врста поклона или услуге Датум примљеног 

поклона или услуге
Укупна вриједност 
поклона или услуге

Вриједност коју 
политичка партија 
није имала обавезу да 

плати
У К У П Н О :  0,00  0,00

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

1 od 1



Образац 3-е

Организациони дио политичке партије: НДП ОО-Брод

Неновчане донације и рачуни које политичка партија није имала обавезу да плати

Ред. 
бр.

Име и презиме/Назив 
донатора Врста поклона или услуге Датум примљеног 

поклона или услуге
Укупна вриједност 
поклона или услуге

Вриједност коју 
политичка партија 
није имала обавезу да 

плати
У К У П Н О :  0,00  0,00

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

1 od 1



Образац 3-е

Организациони дио политичке партије: НДП ОО-Челинац

Неновчане донације и рачуни које политичка партија није имала обавезу да плати

Ред. 
бр.

Име и презиме/Назив 
донатора Врста поклона или услуге Датум примљеног 

поклона или услуге
Укупна вриједност 
поклона или услуге

Вриједност коју 
политичка партија 
није имала обавезу да 

плати
1 Жељко Дерајић Закуп канц.простора 31.12.2016 600,00 600,00

У К У П Н О :  600,00  600,00

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

1 od 1



Образац 3-е

Организациони дио политичке партије: НДП ОО-Бијељина

Неновчане донације и рачуни које политичка партија није имала обавезу да плати

Ред. 
бр.

Име и презиме/Назив 
донатора Врста поклона или услуге Датум примљеног 

поклона или услуге
Укупна вриједност 
поклона или услуге

Вриједност коју 
политичка партија 
није имала обавезу да 

плати
У К У П Н О :  0,00  0,00

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

1 od 1



Образац 3-е

Организациони дио политичке партије: НДП ОО-Рудо

Неновчане донације и рачуни које политичка партија није имала обавезу да плати

Ред. 
бр.

Име и презиме/Назив 
донатора Врста поклона или услуге Датум примљеног 

поклона или услуге
Укупна вриједност 
поклона или услуге

Вриједност коју 
политичка партија 
није имала обавезу да 

плати
1 Драган Павловић Закуп канц.простора 31.12.2016 600,00 600,00

У К У П Н О :  600,00  600,00

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

1 od 1



Образац 3-е

Организациони дио политичке партије: НДП ОО-Мркоњић Град

Неновчане донације и рачуни које политичка партија није имала обавезу да плати

Ред. 
бр.

Име и презиме/Назив 
донатора Врста поклона или услуге Датум примљеног 

поклона или услуге
Укупна вриједност 
поклона или услуге

Вриједност коју 
политичка партија 
није имала обавезу да 

плати
У К У П Н О :  0,00  0,00

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

1 od 1



Образац 3-е

Организациони дио политичке партије: НДП ОО-Модрича

Неновчане донације и рачуни које политичка партија није имала обавезу да плати

Ред. 
бр.

Име и презиме/Назив 
донатора Врста поклона или услуге Датум примљеног 

поклона или услуге
Укупна вриједност 
поклона или услуге

Вриједност коју 
политичка партија 
није имала обавезу да 

плати
У К У П Н О :  0,00  0,00

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

1 od 1



Образац 3-е

Организациони дио политичке партије: НДП ОО-Петрово

Неновчане донације и рачуни које политичка партија није имала обавезу да плати

Ред. 
бр.

Име и презиме/Назив 
донатора Врста поклона или услуге Датум примљеног 

поклона или услуге
Укупна вриједност 
поклона или услуге

Вриједност коју 
политичка партија 
није имала обавезу да 

плати
1 Гордана Шешлак Закуп канц.простора 31.12.2016 600,00 600,00

У К У П Н О :  600,00  600,00

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

1 od 1



Образац 3-е

Организациони дио политичке партије: НДП ОО-Осмаци

Неновчане донације и рачуни које политичка партија није имала обавезу да плати

Ред. 
бр.

Име и презиме/Назив 
донатора Врста поклона или услуге Датум примљеног 

поклона или услуге
Укупна вриједност 
поклона или услуге

Вриједност коју 
политичка партија 
није имала обавезу да 

плати
У К У П Н О :  0,00  0,00

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

1 od 1



Образац 3-е

Организациони дио политичке партије: НДП ОО-Вишеград

Неновчане донације и рачуни које политичка партија није имала обавезу да плати

Ред. 
бр.

Име и презиме/Назив 
донатора Врста поклона или услуге Датум примљеног 

поклона или услуге
Укупна вриједност 
поклона или услуге

Вриједност коју 
политичка партија 
није имала обавезу да 

плати
У К У П Н О :  0,00  0,00

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

1 od 1



Образац 3-е

Организациони дио политичке партије: НДП ОО-Требиње

Неновчане донације и рачуни које политичка партија није имала обавезу да плати

Ред. 
бр.

Име и презиме/Назив 
донатора Врста поклона или услуге Датум примљеног 

поклона или услуге
Укупна вриједност 
поклона или услуге

Вриједност коју 
политичка партија 
није имала обавезу да 

плати
У К У П Н О :  0,00  0,00

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

1 od 1



Образац 3-е

Организациони дио политичке партије: НДП ОО-Прњавор

Неновчане донације и рачуни које политичка партија није имала обавезу да плати

Ред. 
бр.

Име и презиме/Назив 
донатора Врста поклона или услуге Датум примљеног 

поклона или услуге
Укупна вриједност 
поклона или услуге

Вриједност коју 
политичка партија 
није имала обавезу да 

плати
У К У П Н О :  0,00  0,00

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

1 od 1



Образац 3-е

Организациони дио политичке партије: НДП ОО-Теслић

Неновчане донације и рачуни које политичка партија није имала обавезу да плати

Ред. 
бр.

Име и презиме/Назив 
донатора Врста поклона или услуге Датум примљеног 

поклона или услуге
Укупна вриједност 
поклона или услуге

Вриједност коју 
политичка партија 
није имала обавезу да 

плати
1 Савић Љубомир Закуп.канц.простора 31.12.2016 250,00 250,00

У К У П Н О :  250,00  250,00

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

1 od 1



Образац 3-е

Организациони дио политичке партије: НДП ОО-Источна Илиџа

Неновчане донације и рачуни које политичка партија није имала обавезу да плати

Ред. 
бр.

Име и презиме/Назив 
донатора Врста поклона или услуге Датум примљеног 

поклона или услуге
Укупна вриједност 
поклона или услуге

Вриједност коју 
политичка партија 
није имала обавезу да 

плати
У К У П Н О :  0,00  0,00

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

1 od 1



Образац 3-е

Организациони дио политичке партије: НДП ОО-Шипово

Неновчане донације и рачуни које политичка партија није имала обавезу да плати

Ред. 
бр.

Име и презиме/Назив 
донатора Врста поклона или услуге Датум примљеног 

поклона или услуге
Укупна вриједност 
поклона или услуге

Вриједност коју 
политичка партија 
није имала обавезу да 

плати
1 Миленко Каурин Закуп канц.простора 31.12.2016 600,00 600,00

У К У П Н О :  600,00  600,00

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

1 od 1


