
                                                      Donacije tvrtke Nasadi d.o.o. u 2013. godini                                                     

• Dana 21. siječnja 2013. godine, donacija u gotovim proizvodima, za Opću bolnicu Zadar, 

Odjel za ginekologiju i opstetriciju, u iznosu od 520,00 kn (uključen PDV).

• Dana 06. veljače 2013. godine, donacija u gotovim proizvodima, za Rotary club Zadar, u 

iznosu od 207,58 kn (uključen PDV).

• Dana 07. ožujka 2013. godine, donacija u gotovim proizvodima, za Mjesni odbor Novi 

Bokanjac u Zadru, u iznosu od 200,25 kn (uključen PDV).

• Dana 14. ožujka 2013. godine, donacija u gotovim proizvodima, za Psihijatrijsku bolnicu 

Ugljan, u iznosu od 228,75 kn (uključen PDV).

• Dana 22. ožujka 2013. godine, donacija u gotovim proizvodima, za Udrugu Aurelia u Zadru, 

u iznosu od 701,63 kn (uključen PDV).

• Dana 15. travnja 2013. godine, donacija u gotovim proizvodima, za Prirodoslovno grafičku 

školu u Zadru, u iznosu od 105,08 kn (uključen PDV).

• Dana 17. travnja 2013. godine, donacija u gotovim proizvodima, za O.Š. Šime Budunića u 

Zadru, u iznosu 446,63 kn (uključen PDV).

• Dana 17. travnja 2013. godine, donacija u gotovim proizvodima, za Dječji vrtić Pinokio u 

Zadru, u iznosu od 274,00 kn (uključen PDV).

• Dana 17. travnja 2013. godine, donacija u gotovim proizvodima, za Dom za odgoj djece i 

mladeži u Zadru, u iznosu od 242,15 kn (uključen PDV).

• Dana 30. travnja 2013. godine, donacija u gotovim proizvodima, za O.Š. Šimuna Kožičića 

Benje u Zadru, u iznosu od 108,75 kn (uključen PDV).

• Dana 02. svibnja 2013. godine, donacija u gotovim proizvodima, za O.Š. Smiljevac u Zadru, 

u iznosu od 239,25 kn (uključen PDV).

• Dana 15. svibnja 2013. godine, donacija u gotovim proizvodima, za Udrugu Eko Zadar, u 

iznosu od 435,00 kn (uključen PDV).

• Dana 15. svibnja 2013. godine, donacija u gotovim proizvodima, za O.Š. Stanovi u Zadru, u 

iznosu od 424,68 kn (uključen PDV).

• Dana 31. svibnja 2013. godine, donacija u gotovim proizvodima, za Košarkaški klub Sonik-

Puntamika u Zadru, u iznosu od 178,46 kn (uključen PDV).

• Dana 21. lipnja 2013. godine, donacija u gotovim proizvodima, za Udrugu Hrvatska sloga 



diljem svijeta u Zadru, u iznosu od 3.617,13 kn (uključen PDV).

• Dana 06. rujna 2013. godine, donacija u gotovim proizvodima, za Manifest – festival 

smokava u Zadru, u iznosu od 229,00 kn (uključen PDV).

• Dana 19. rujna 2013. godine, donacija u gotovim proizvodima, za Udrugu Eko Zadar, u 

iznosu od 243,26 kn (uključen PDV).

• Dana 05. listopada 2013. godine, donacija u gotovim proizvodima, za Udrugu Zavjet u 

Zadru, u iznosu od 217,23 kn (uključen PDV).

• Dana 14. studenog 2013. godine, donacija u gotovim proizvodima, za Lions club Zadar, u 

iznosu od 269,83 kn (uključen PDV).

• Dana 03. prosinca 2013. godine, donacija u gotovim proizvodima, za Opću bolnicu Zadar, 

Odjel za ginekologiju i opstetriciju, u iznosu od 382,50 kn (uključen PDV).

• Dana 04. prosinca 2013. godine, donacija u gotovim proizvodima, za Opću bolnicu Zadar, 

Odjel za pedijatriju, u iznosu od 382,50 kn (uključen PDV).

• Dana 09. prosinca 2013. godine, donacija u gotovim proizvodima, za Opću bolnicu Zadar, 

Odjel za ORL, u iznosu od 191,25 kn (PDV uključen).


