
ANTE MAMUT - nositelj liste grupe birača
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Naziv političke stranke/nositelja nezavisne liste odnosno nositelja liste grupe birača/kandidata

BLIZNA DONJA, MAMUTI 3
Mjesto sjedišta/prebivališta ili boravišta/adresa

72173466506 4109006-3137000562
OlB političke stranke/nositelja nezavisne liste odnosno nositelja liste grupe birača/kandidata Broj posebnog računa za financiranje izborne promidžbe

Broj stranice 1
IZVJEŠĆE O IZNOSU CIJENE I IZNOSU OSTVARENOG POPUSTA U CIJENI ZA MEDIJSKO OGLAŠAVANJE IZBORNE PROMIDŽBE

u razdoblju od 04.05. do 11.05.2013.
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MARINI, 10.05.2013.



IZ- DP
Naziv političke stranke/dviju ili više političkih stranaka/nositelja kandidacijske liste grupe birača ANTE MAMUT
Broj stranice 1
Mjesto sjedišta/prebivališta ili boravišta/adresa BLIZNA DONJA, MAMUTI 3
OIB političke stranke/nositelja kandidacijske liste grupe birača 72173466506
Broj posebnog računa za financiranje izborne promidžbe 4109006-3137000562

IZVJEŠĆE O PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE
u razdoblju od 04.05. do 11.05.2013.

MARINA,10.05.2013
(mjesto i datum sastavljanja)

Potvrda primitka nadležnog izbornog povjerenstva L-""I---'---------

Napomena: Stupac 9 i 17 Izvješća popunjavaju kandidati za Predsjednika Republike Hrvatske. te kandidati za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba koje je predložila politička stranka. U slučaju kada politička stranka uplati
financijska sredstva za financiranje izborne promidžbe na poseban račun kandidata kojeg je predložila Izvješće kandidata kojeg je predložila politička stranka sadržava uz podatke o ukupnom iznosu donacija koje su fizičke/pravne osobe uplatile na poseban račun
kandidata kojeg je predložila politička stranka specificirane sukladno članku 24. stavak J. Zakona i posebno iskazane podatke o donacijama fizičkih/pravnih osoba koje je primila i uplatila politička stranka na poseban račun kandidata kojeg je predložila,
specificirane sukladno članku 24. stavak 3. Zakona



Naziv političke stranke/dviju ili više političkih stranaka/nositelja kandidacijske liste grupe birača ANTE MAMUT
Broj stranice I
Mjesto sjedišta/prebivališta ili boravišta/adresa BLIZNA DONJA, MAMUTI 3
OIB političke stranke/nositelja kandidacijske liste grupe birača 72173466506
Broj posebnog računa za financiranje izborne promidžbe 4109006-3137000562

IZVJEŠĆE O TROŠKOVIMA (RASHODIMA) IZBORNE PROMIDŽBE
u razdoblju od 04.05. do 11.05.2013.
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MARINA, 10.05.2013.
(mjesto i datum sastavljanja)


