
(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

1 Камата на средства на рачуну 0,09

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

 0,09Укупно:

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: OO 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: OO 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: OO 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: 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: OO 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: OO 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: OO 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

1 Камате на жиро-рачун Уникредит Банка Уговор о 
отварању жиро 
рачуна

0,05

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

 0,05Укупно:

1 од 1



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

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: OO 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 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: 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

1 Електрична енерг. - заједничко 
бројило

Удружење рибара 545,00

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

 545,00Укупно:

1 од 1



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

            Образац 3-c

Организациони дио политичка партије: OO 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: 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: OO 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 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 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: OO 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 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 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: 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: OO 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: 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: Главни одбор 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


