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HRVATSKI ZRAKOPLOVNI SAVEZ 

Dalmatinska 12 

10 000 Zagreb 

 

 

Zagreb, 27.04. 2022. godine  

 

  

Na temelju odluke SKUPŠTINE SAVEZA od 30. prosinca 2021.g. raspisuje se 

JAVNI NATJEČAJ 

za dodjelu sredstava članicama u 2022. godini 

 

 

1. Hrvatski zrakoplovni savez (u daljnjem tekstu: Savez) poziva članice koje se bave obukom u 

padobranstvu da se prijave na dodjelu sredstava za sufinanciranje kupnje školske padobranske 

opreme.  

 

2. Odlukom Skupštine Hrvatskog zrakoplovnog saveza donesenoj na sjednici dana 30. prosinca 

2021. pod točkom 5. dnevnog reda odlučeno je da se u godini 2022. dodijele sredstava iz 

vlastitih sredstava Hrvatskog zrakoplovnog saveza u svrhu nabavke školske padobranske 

opreme. 

 

3. Ukupna planirana vrijednost javnog natječaja je 100.000,00 kuna (sto tisuća kuna). 

Visina sufinanciranja - do 100% vrijednosti kupljene opreme. 

Stvarni iznos sredstava ovisi o broju stvarno nabavljene opreme koja zadovoljava kriterije iz 

točke 6. natječaja. Ukupni iznos financiranja alikvotno će se rasporediti na osnovu stvarno 

nabavljene opreme. 

 

4. Rok za podnošenje prijava je 01.06.2022. godine.  

 

5. Prijavu može podnijeti članica saveza koja zadovoljava sljedećim općim uvjetima: 

 

- da je područje djelovanja udruge između ostalih i promicanje padobranstva i 

padobranskog sporta 

- da se bavi padobranskom obukom svojih članova (ne mora obvezno imati školu 

padobranstva) 

- da nema nikakvih dugovanja prema HZS 

 

6. Kriteriji za dodjelu sredstava: 

 

Nabavljena oprema za padobransku obuku (stjecanje A dozvole) i to: 

- Glavni padobran (opterećenje 0,2 – 0,35 kg/ft2 max exit weight)  

- Rezervni padobran (opterećenje 0,2 – 0,35 kg/ft2 max exit weight) TSO 

- Sistem veza (školski, S/L opcija, RSL, spring PC) 

- Automat (certificiran za školske sisteme) 

 

Nabava može biti pojedinačna po navedenim stavkama. 

 

Oprema za tandem, cilj, RW, CRW i BASE skokove nije predmet ovog natječaja. 
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7. Uz prijavu na natječaj se obvezno prilaže sljedeća dokumentacija: 

 

- Količina namjeravane nabave 

- Specifikacija opreme koja se namjerava nabaviti po stavkama iz točke 6. ovog Natječaja 

 

8. Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučenom poštom na sljedeću adresu:  

Hrvatska zrakoplovni savez 

Dalmatinska 12  

10000 Zagreb   

Uz napomenu: „Natječaj za dodjelu sredstava članicama u 

2022.godini“ 

 

9. Zaprimljena dokumentacija biti će prezentirana Izvršnom odboru koji će odlučiti o prihvaćanju 

ili odbijanju istih. Razmatrati će se samo one prijave koji su pravodobno dostavljene i u cijelosti 

zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja. 

 

10. Rok za nabavku opreme je 01.12.2022. članice su u obvezi zaključno do 31.12.2022. dostaviti 

sljedeću dokumentaciju: 

- Preslika računa za nabavljenu opremu koji glasi na članicu 

- Tehnički pregled i dokumentaciju nabavljene opreme 

 

Po prijemu navedene dokumentacije napraviti će se konačni raspored sredstava na način da će se 

sredstva ravnomjerno dodijeliti po prosječnoj cijeni i količini nabavljenih dijelova opreme. 

 

11. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, 

slanjem upita na adresu elektronske pošte: hzs@caf.hr , najkasnije do 31.05. 2022. godine.  

 

 

 

Robert Leško 

Predsjednik  

Hrvatskog zrakoplovnog saveza 
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