
                                               Donacije tvrtke Nasadi d.o.o. u  2016. godini                                          

• Dana 07. siječnja 2016. godine, donacija u gotovim proizvodima, za udrugu "Liga protiv raka 

Zadar", u iznosu od 876,00 kn (uključen PDV). 

• Dana 08. veljače 2016. godine, donacija u gotovim proizvodima, za Športski klub za skokove 

u vodu "ARNO", Zadar, u iznosu od 111,05 kn (uključen PDV). 

• Dana 08. ožujka 2016. godine, donacija u gotovim proizvodima, za Udrugu "Eko-Zadar", u 

iznosu od 28,40 kn (uključen PDV). 

• Dana 22. ožujka 2016. godine, donacija u novčanoj transakciji, za Udrugu navijača "Tornado 

Zadar", u iznosu od 5.000,00 kn. 

• Dana 11. travnja 2016. godine, donacija u gotovim proizvodima, za Udrugu "Volim Vlašići" u 

iznosu od 213,50 kn (uključen PDV). 

• Dana 12. travnja 2016. godine, donacija u gotovim proizvodima, za Udrugu "Stihovi i note" – 

Kukljica, u iznosu od 132,00 kn (uključen PDV).

• Dana 13. travnja 2016. godine, donacija u novčanoj transakciji, za Udrugu "Foto-video-klub 

Zadar", u iznosu od 2.000,00 kn. 

• Dana 14. travnja 2016. godine, donacija u gotovim proizvodima, za Dom za odgoj djece i 

mladeži - Zadar, u iznosu od 56,63 kn (uključen PDV).

• Dana 02. svibnja 2016. godine, donacija u gotovim proizvodima, za Mjesni odbor Arbanasi 

Zadar, u iznosu od 1.365,13 kn (uključen PDV). 

• Dana 02. svibnja 2016. godine, donacija u novčanoj transakciji, za Udrugu "Putevima sv. 

Frane", u iznosu od 400,00 kn. 

• Dana 04. svibnja 2016. godine, donacija u novčanoj transakciji, za Udrugu "Boksački klub 

Zadar", u iznosu od 1.000,00 kn. 

• Dana 13. svibnja 2016. godine, donacija u novčanoj transakciji, za ženski nogometni klub 

"Donat", u iznosu od 1.000,00 kn. 

• Dana 17. svibnja 2016. godine, donacija u gotovim proizvodima, za "Zajednicu tehničke 

kulture Zadarske županije", u iznosu od 78,31 kn (uključen PDV). 

• Dana 19. svibnja 2016. godine, donacija u gotovim proizvodima, za Gimnaziju "Juraj Baraković" 

Zadar, u iznosu od 21,80 kn (uključen PDV). 

• Dana 23. svibnja 2016. godine, donacija u gotovim proizvodima, za Osnovnu školu Bartul Kašić 

- Zadar, u iznosu od 509,33 kn (uključen PDV). 
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• Dana  10.  lipnja  2016.  godine,  donacija  u  gotovim  proizvodima,  za  Javnu  ustanovu  za 

upravljanje sportskim terenima – Zadarski sport, u iznosu od 528,39 kn kn (uključen PDV). 

• Dana  21.  lipnja  2016.  godine,  donacija  u  gotovim  proizvodima,  za  Udrugu  umirovljenika 

Poluotok - Zadar, u iznosu od 176,44 kn (uključen PDV). 

• Dana 27. lipnja 2016. godine, donacija u novčanoj transakciji, za Udrugu "Frkata", u iznosu od 

2.000,00 kn.

• Dana 05. srpnja 2016. godine, donacija u novčanoj transakciji, za Kick-boxing klub "Pretorian"-

Zadar, u iznosu od 5.000,00 kn.

• Dana 26. listopada 2016. godine, donacija u gotovim proizvodima, za Osnovnu školu Vladimir 

Nazor – Škabrnja , u iiznosu od 110,06 kn (uključen PDV)..

• Dana 08.  studenog 2016.  godine,  donacija  u  gotovim proizvodima za Znanstvenu knjižnicu 

Zadar u iznosu od 46,36 kn (uključen PDV).

• Dana 23. studenog 2016. godine, donacija u gotovim proizvodima za Opću bolnicu Zadar - 

Odjel ginekologije u iznosu od 425,00 kn (uključen PDV).

• Dana  06.  prosinca  2016.  godine,  donacija  u  gotovim  proizvodima  za  Lions  klub  Zadar  u 

iznosu od 61,05 kn (uključen PDV).

• Dana 08.  prosinca 2016. godine,  donacija u gotovim proizvodima za Opću bolnicu Zadar -  

Odjel pedijatrije u iznosu od 606,25 kn (uključen PDV).

• Dana 14. prosinca 2016. godine, donacija u gotovim proizvodima za Opću bolnicu Zadar - 

Odjel ORLu iznosu od181,25 kn (uključen PDV).
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