
Образац 3-е

Организациони дио политичке партије: ЦЕНТРАЛА

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 СЛАВИША ЈОВАНОВИЋ РОБНИ ПОКЛОН 17.03.2016 820,00 820,00

У К У П Н О :  820,00  820,00

(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: 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
1 МЕГАПРОЈЕКТ ДОО БРАТУНАЦ БЕСПЛАТНО КОРИШТЕЊЕ 

КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПРОСТОРА
01.01.2016 1.800,00 1.800,00

У К У П Н О :  1.800,00  1.800,00

(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 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
1 ДРАЖЕН ДУНЂЕР ПЛАЋАЊЕ ТЕЛЕФОНСКОГ 

РАЧУНА
29.12.2016 915,09 915,09

У К У П Н О :  915,09  915,09

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

1 od 1


