
Образац 3-е

Организациони дио политичке партије: Sjedište Banja Luka

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 Rajković Slobodanka,Trebinje zakup 31.12.2012 2.100,00 2.100,00

2 Reljić Vlado,Brčko zakup 31.12.2012 600,00 600,00

3 "Zomix-inženjering" Novi Grad Knjigovodstvena usluga 31.12.2013 1.920,00 1.920,00

4 Ostalo usluge 31.12.2013 1.972,00 1.972,00

5 Rikić Nikola,Bijeljina zakup 31.12.2012 602,00 602,00

У К У П Н О :  7.194,00  7.194,00

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

1 od 1



Образац 3-е

Организациони дио политичке партије: Opštinski odbor Laktaši

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: Opštinski odbor Ugljevik

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: Opštinski odbor Oštra Luka

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: Opštinski odbor Prnjavor

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: Opštinski odbor Foča

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: Opštinski odbor Mrkonjić Grad

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: Opštinski odbor Novi Grad

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: Opštinski odbor Bileća

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: Opštinski odbor Gacko

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: Opštinski odbor Rudo

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: Opštinski odbor Berkovići

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: Opštinski odbor Čelinac

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: Opštinski odbor Petrovo

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: Opštinski odbor  Nevesinje

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: Opštinski odbor Brod

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: Opštinski odbor Višegrad

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


