
Образац 3-е

Организациони дио политичке партије: НДС-Б.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
1 Бојан Кнежевић Закуп канц. простора 31.12.2016 1.200,00 1.200,00

У К У П Н О :  1.200,00  1.200,00

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

1 od 1



Образац 3-е

Организациони дио политичке партије: НДС-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 Тоде Ћулум 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: НДС-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 Боре Берић 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: НДС-ОО Добој

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: НДС-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 Синиша Шајновић 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: НДС-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
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: НДС-ОО Оштра 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
1 Драган Плавшић 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: НДС-ОО Источна Ичиџа

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: НДС-ОО Пале

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: НДС-ОО Источно Ново Сарајево

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: НДС-ОО Рогатица

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: НДС-ОО Братунац

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 Јоветић 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


