
Образац 3-е

Организациони дио политичке партије: ОО ГРАДИШКА

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: ОО КОЗАРСКА ДУБИЦА

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: 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
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: ОО НОВИ 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: ГО 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
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: 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: ОО СРБАЦ

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: ОО КОСТАЈНИЦА

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: ГО 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: ОО КОТОР ВАРОШ

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: 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: ОО РИБНИК

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: 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
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: 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: ОО ВУКОСАВЉЕ

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: 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: ГО 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: 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: 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
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: 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: 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
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: ОО СТАНАРИ

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: ГО 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
1 МОНАКО ДОО РОБА -ГОРИВО 30.06.2016 20.000,00 20.000,00

2 ТРИМИКС ДОО РОБА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ 08.06.2016 4.000,00 4.000,00

У К У П Н О :  24.000,00  24.000,00

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

1 od 1



Образац 3-е

Организациони дио политичке партије: ОО БРЧКО

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: ОО ЛОПАРЕ

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: ОО УГЉЕВИК

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: ОО ДОЊИ ЖАБАР

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: 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: ГО ИСТОЧНО 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: 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
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: ОО ВЛАСЕНИЦА

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: ГО  ЗВОРНИК

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: ОО МИЛИЋИ

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: 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: 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: 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: ОО СОКОЛАЦ

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 ГЛАСИНАЦ ЗАКУП ПРОСТОРА 31.07.2016 4.500,00 4.500,00

У К У П Н О :  4.500,00  4.500,00

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

1 od 1



Образац 3-е

Организациони дио политичке партије: ОО СРЕБРЕНИЦА

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: 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: 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: ОО ИСТ. СТАРИ  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: ОО ХАН ПИЈЕСАК

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: ОО ТРНОВО

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: ОО ШЕКОВИЋИ

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: ОО БИЛЕЋА

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: ОО БЕРКОВИЋИ

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: 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: ОО ГАЦКО

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: ОО КАЛИНОВИК

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: ОО ЉУБИЊЕ

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: ОО НЕВЕСИЊЕ

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: 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
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: ОО ФОЧА

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: ОО ИСТОЧНИ МОСТАР

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: ОО НОВО ГОРАЖДЕ

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: ГО 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: ОО ЧАЈНИЧЕ

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: 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
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: ГО МОСТАР

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: СЕКРЕТАРИЈАТ 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: СЕКРЕТАРИЈАТ ИСТ.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


