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Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata 

od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), te Pravilniku o načinu i 

postupku davanja donacija i sponzorstva Hrvatskih šuma d.o.o., ur.br:DIR-01-2016-MS-5614/01 od 

30.9.2016.g., Uprava Društva Hrvatskih šuma d.o.o. objavljuje 

JAVNI  NATJEČAJ 

    ZA POMOĆ U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH 

PROIZVODA  

 

 

1. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG NATJEČAJA 

 

Predmet Javnog natječaja je:  

Dodjela drvnog materijala bez plaćanja s uslugom prijevoza  u svrhu pomoći u razvijanju ekološke 

proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda  od strane  udruga i neprofitnih organizacija. 

                    Hrvatske šume dodjeljuju:   

-  BAGREM –  pilanski trupci I klase  u količini od 16 m3 u vrijednosti 5.648,00 kn plus PDV 

                      -   pilanski trupci II klase u količini od 16 m3  u vrijednosti 3.376,00 kn plus PDV 

                      -   prijevoz do korisnika u vrijednosti do 5.000,00 kn 

                     

Javni natječaj  je otvoren do 21. travnja  2017. godine do 15 sati. 

 

2. TKO SE MOŽE PRIJAVITI NA JAVNI NATJEČAJ 

 

Na Javni natječaj mogu se prijaviti udruge i neprofitne organizacije  upisane u Registar udruga odnosno 

drugi odgovarajući registar, koje u svojem temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje. 

Javni poziv ne odnosi se na: 

- trgovačka društva obrtnike i fizičke osobe 

- političke stranke, 

- organizacije čiji osnivači su ili u čijim tijelima odlučivanja sudjeluju članovi Uprave HŠ-a  

kao i s njima povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, 

braće i sestre te posvojitelji, odnosno posvojenici), 

- organizacije civilnoga društva koje nemaju status pravne osobe, 

- organizacije koje podupiru rasnu, vjersku ili bilo koju drugu diskriminaciju. 



2 
 

 

3. UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI PRIJAVITELJ 

 

Prijavitelj mora zadovoljavati sljedeće uvjete: 

- da je upisan u Registar udruga (prilaže se rješenje o registraciji uz uvjet da su tijela upravljanja u     

mandatu, uz potvrdu o predanom zahtjevu za prijavu usklađenosti statuta sa novim Zakonom o 

udrugama za one koji nisu dobili novo rješenje ili elektronski ispis iz registra udruga) ili iz drugog 

odgovarajućeg registra,  

-  da je upisan u Registar poslovnih subjekata  

- dokaz da ima registriranu djelatnost na području Republike Hrvatske,   

- da je organizacija koja spada u red mikro poduzetnika / sukladno Preporuci Europske komisije 

2003/361/EC od 6.5.2003. g. i Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva, 

- da je organizacija koja svoje djelovanje temelji na postulatima socijalnog poduzetništva 

- da je organizacija koja ima registrirano poljoprivredno gospodarstvo i djeluje u sektoru ekološke 

poljoprivrede, 

- da su uredno podmireni doprinosi i porezi te druga davanja prema državnom proračunu i proračunima 

jedinica lokalne samouprave; 

- da prijavitelj i osoba ovlaštena za zastupanje prijavitelja nije pravomoćno  osuđena za neko od kaznenih 

djela iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i 

projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15); 

- da u tekućoj godini nisu korisnici donacije za istu svrhu, 

 

4. PRIJAVA I DOKUMENTACIJA KOJU PRIJAVITELJ MORA PRILOŽITI UZ 

PRIJAVU 

U svrhu zadovoljenja uvjeta iz točke 3. ovog poziva, prijavitelji su obvezni dostaviti slijedeću 

dokumentaciju: 

1. Izvadak iz Registra udruga, odnosno iz drugog registra poslovnih subjekata   ne stariji od 60 

dana od datuma prijave na javni natječaj, 

2. Za udruge: preslika važećeg Statuta udruge na kojoj se nalazi ovjerena potvrda nadležnog 

registracijskog tijela o sukladnosti Statuta sa Zakonom o udrugama, odnosno odgovarajući 

statut prijavitelja, 

Za neprofitne organizacije: preslika važećeg Statuta ili Pravila, 

3. Izjava o nekažnjavanju potpisana od strane odgovorne osobe prijavitelja, 

4. Potvrda Porezne uprave da su podmireni svi doprinosi te plaćen porez (ne stariji od 30 dana od 

datuma prijave na javni natječaj), 
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5. Za udruge: Plan prihoda i rashoda za 2017. godinu iz kojeg se vidi da je u planu ekološka 

proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda  te zapisnik i potvrdnica ekološke 

proizvodnje u 2016. koju izdaje certificirano tijelo, 

Za neprofitne organizacije:- zapisnik i potvrdnica ekološke proizvodnje u 2016.g. koju izdaje 

certificirano tijelo te plan rada za 2017. godinu iz kojeg se vidi da je u planu  ekološka 

proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.  

6. Kopiju upisnika poljoprivrednih gospodarstava i upisnik ekoloških proizvođača    

7. Kratki opis prijavitelja u smislu udovoljavanja propisanim uvjetima. 

 Svi dokumenti mogu se dostaviti u preslici, osim Izjave iz točke 3. ovog poziva. 

5. NAČIN PRIJAVE I KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU 

 

Prijavu na Javni natječaj  treba dostaviti na adresu s naznakom 

HRVATSKE ŠUME d.o.o. 

BRANIMIROVA 1 

10 000 ZAGREB 

 

za javni natječaj za dodjelu donacija NE OTVARAJ   

 

Prijave na Javni natječaj treba dostaviti u pisarnicu na navedenu adresu .  

Na omotnici (koverti) mora biti napisana adresa prijavitelja. 

Krajnji rok za dostavu prijava je 21.4.2017. godine do 15,00 sati u pisarnicu Hrvatskih šuma d.o.o. 

bez obzira na način dostave. 

Prijava mora biti predana do isteka krajnjeg roka za dostavu ponude u protivnom će biti odbijena. 

 

6. NEODOBRAVANJE ZAPRIMLJENIH PRIJAVA 

 

Nakon zaprimanja i registracije prijava, provjerit će se  ispunjavaju li prijave propisane (formalne) uvjete 

Natječaja tražene točkom 4. ovog Poziva. 

Od prijavitelja čije prijave imaju manje nedostatke koji ne utječu na sadržaj bitan za ocjenjivanje prijave, 

može se  tražiti naknadno dopunjavanje, odnosno ispravljanje prijave potrebnim podacima ili prilozima. 

Za upotpunjavanje prijave daje se primjeren rok koji mora biti jednak za sve prijavitelje. Za prijavitelje 

koji  u dodatnom roku dostave tražene podatke ili priloge, smatrat će se da su podnijeli potpunu prijavu. 

Dodatna pojašnjenja i dopuna prijave nije moguća za prijave koje su poslane nakon isteka roka, neovisno 

jesu li ostali uvjeti zadovoljeni. 

Ne smatra se da prijavitelj nije zadovoljio propisane uvjete natječaja ako je propustio dostaviti podatak, 

dokument ili informaciju koja je dostupna putem službenih javnih evidencija i baza podataka. 
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Prijavitelji čije prijave ne zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja o tome će biti obaviještene pisanim 

putem u roku od 8 (osam) radnih dana od dana donošenja odluke iz prethodnog stavka. 

Prijavitelji čije prijave ne ispunjavaju propisane uvjete Natječaja mogu izjaviti prigovor u roku od 8 

(osam) dana od dana zaprimanja pisane obavijesti, a o prigovorima će odlučivati posebno formirano 

tijelo. 

Prigovor u pravilu ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu natječajnog postupka. 

Hrvatske šume d.o.o. zadržavaju pravo ne odabira ukoliko ocijene da niti jedna organizacija ne ispunjava 

uvjete natječaja. 

7. REZULTATI JAVNOG NATJEČAJA 

 

Planirana  dodjela drvnog materijala dodijelit  će se prijavitelju  koji zadovolji uvjete Natječaja s najviše 

osvojenih bodova o čemu će se izraditi zapisnik o ocjeni prijava u kojem se evidentiraju i obrazlažu 

razlozi odabira prijava odnosno razlozi odbijanja ukoliko ih ima. Prijedlog Odluke o dodjeli donacije, 

sastavni dio koje je i Zapisnik o ocjeni prijava, dostavlja se pisanim putem svim sudionicima natječaja.  

Pregled dodijeljenog drvnog materijala na temelju Natječaja objavljuje se na internetskoj stranici 

Hrvatskih šuma d.o.o. u roku od osam radnih dana od dana donošenja odluke o dodjeli.  

8. UGOVOR O DONACIJI I MODEL DODJELE 

 

Sa prijaviteljem kojem je odobrena donacija drvnog materijala, Hrvatske šume d.o.o. će potpisati ugovor 

o donaciji najkasnije 15 dana od dana donošenja odluke o odobravanju donacije.   

Donacija će biti izvršena u roku i na način određen ugovorom. 

 


