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R E G I S T A R 

UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA 
 

Predmet ugovora  Evidencijski 

broj nabave  i 

broj objave 

 

 

Vrsta 

provedenog 

postupka 

Iznos 

sklopljenog 

ugovora sa 

PDV-om 

 

Datum sklapanja 

ugovora i rok na 

koji je sklopljen 

Naziv 

ponuditelja s 

kojima je 

sklopljen ugovor, 

naziv 

podizvoditelja 

ako postoji 

Konačni datum 

isporuke robe, 

pružanja usluge ili 

izvođenja radova 

Konačni iznos 

plaćen sa PDV-

om temeljem 

ugovora te 

obrazloženje 

ukoliko je iznos 

veći od 

ugovorenog 

Usluge osiguranja 

imovine, odgovornosti 

NŽO-INF-

1/2018 

Otvoreni 

postupak 

zajedničke javne 

nabave 

 01.07.2018.  

12 mjeseci 

 

Croatia 

osiguranje d.d. 

Zagreb 

 

u tijeku u tijeku 

Opskrba električnom 

energijom 

O-18-2272 Otvoreni 

postupak 

zajedničke javne 

nabave 

55.000,00 kn 14.08.2018. 

12 mjeseci 

HEP opskrba u tijeku u tijeku 

Usluge javno dostupnih 

telekomunikacijskih 

usluga u nepokretnoj 

elektroničkoj 

kounikacijskom mreži 

1/8/VV Otvoreni 

postupak 

zajedničke javne 

nabave 

 15.10.2018. 

12 mjeseci 

A1 Hrvatska 

d.o.o. 

u tijeku u tijeku 



Ugovor o javnoj nabavi 

javno dostupnih telefonskih 

usluga u pokretnoj 

elektroničkoj 

komunikacijskoj mreži 

unutar zajedničke virtuale 

privatne mreže naručitelja i 

usluga prijenosa podataka 

 Ugovor 

sklopljen 

temeljem 

Okvirnog 

sporazuma 

6.717,60 22.11.2017. Hrvatski 

telekom d.d. 

Zagreb  

21.11.2018. 6.056,77 kn 

Ugovor o javnoj nabavi 

javno dostupnih telefonskih 

usluga u pokretnoj 

elektroničkoj 

komunikacijskoj mreži 

unutar zajedničke virtuale 

privatgne mreže naručitelja 

i usluga prijenosa podataka 

1/17 Ugovor 

sklopljen 

temeljem 

Okvirnog 

sporazuma 

6.717,60 01.12.2018. 

12 mjeseci 

Hrvatski 

telekom d.d. 

Zagreb  

u tijeku u tijeku 

Ugovor o nabavi ekstra 

lakog loživog ulja 

 Ugovor 

sklopljen 

temeljem 

Okvirnog 

ugovora 

129.337,50 kn 11.12.2017. PETROL d.o.o. 

Zagreb 

10.12.2018. 157.903,45 kn 

prilikom 

nabavke pratili 

realizaciju 

kalendarski 

Nabava loživog ulja 

ekstra lakog 

26-18-MV Otvoreni 

postupak 

zajedničke javne 

nabave 

170.212,50 kn 07.12.2018. INA.Industrija 

nafte d.d. 

Zagreb 

u tijeku u tijeku 

Nabava hrane, pića i 

srodnih proizvoda 

8/2018 Postupak 

jednostavne 

nabave 

64.571,70 kn 10.09.2018.  

12 mjeseci 

MIRACOLO 

obrt za trgovinu 

i usluge u 

cestovnom 

prometu Fažana 

u tijeku u tijeku 



Nabava svježeg mesa 24-18-MV Otvoreni 

postupak- 

zajednička  

nabava 

50.120,00 26.02.2017. 

12 mjeseci 

MIRACOLO 

Obrt za trgovinu 

i usluge u 

cestovnom 

prometu Fažana 

25.02.2018. 37.449,66 kn 

Nabava svježeg mesa 7/19 Jednostavna 

nabava 

49.308,68 kn 27.02.2019. 

12 mjeseci 

MIRACOLO 

Obrt za trgovinu 

i usluge u 

cestovnom 

prometu Fažana 

u tijeku  u tijeku 

Nabava krušnih 

proizvoda, svježih peciva 

i kolača 

3/18 Jednostavna 

nabava 

32.383,53 kn 07.02.2018. 

12 mjeseci 

Brionka d.d. 

Pula 

07.02.2018. 29.036,50 kn 

Nabava krušnih 

proizvoda, svježih peciva 

i kolača 

2/19 Jednostavna 

nabava 

35.890,50 kn 15.02.2019. 

12 mjeseci 

Brionka d.d. 

Pula 

u tijeku u tijeku 

Nabava mliječnih 

proizvoda 

4/18 Jednostavna 

nabava 

33.705,90 kn 12.02.2018. 

12 mjeseci 

Prehrambena 

industrija 

Vindija d.d., 

Varaždin 

11.02.2019 25.865,30 kn 

Nabava mliječnih 

proizvoda 

3/19 Jednostavna 

nabava 

42.006,50 kn 15.02.2019. 

12 mjeseci 

Prehrambena 

industrija 

Vindija d.d., 

Varaždin 

u tijeku u tijeku 

Nabava svježeg voća i 

povrća 

 Otvoreni 

postupak- 

zajednička  

nabava 

39.742,81 kn 31.01.2018. 

12 mjeseci 

MIRACOLO 

Obrt za trgovinu 

i usluge u 

cestovnom 

prometu Fažana 

30.01.2019. 39.235,09 kn 



Nabava svježeg voća i 

povrća 

1/19 Jednostavna 

nabava 

44.953,66 kn 29.01.2019. 

12 mjeseci 

MIRACOLO 

Obrt za trgovinu 

i usluge u 

cestovnom 

prometu Fažana 

u tijeku u tijeku 

Nabava svježeg pilećeg i 

purećeg mesa 

 Zajednička 

jednostavna 

nabava 

32.347,50 kn 05.01.2018. 

12 mjeseci 

Valipile d.o.o. 

Sesvete 

04.01.2019. 11.234,44 kn 

Nabava svježeg pilećeg i 

purećeg mesa 

0/19 Jednostavna 

nabava 

22.453,10 kn 10.01.2019.  

12 mjeseci 

Prehrambena 

industrija 

Vindija d.d., 

Varaždin 

u tijeku u tijeku 

Ugradnja PVC prozora 4/2019 Jednostavna 

nabava 

55.326,92 kn 11.02.2019. 

 

ARTX obrt Pula u tijeku u tijeku 

Nabava ograde 12/2018 Jednostavna 

nabava 

55.211,50 kn 13.12.2018. 

30 dana 

GIT-

VARAŽDIN 

d.o.o. 

31.12.2018. 55.211,50 kn 

Sredstva za čišćenje 2/2018 Jednostavna 

nabava 

26.157,69  kn 16.02.2018. 

12 mjeseci 

I.VEM d.o.o. 

Medulin 

15.02.2019. 22.133,30 kn 

Sredstva za čišćenje 5/19 Jednostavna 

nabava 

28.589,75 kn 18.02.2019. 

12 mjeseci 

I.VEM d.o.o. 

Medulin 

u tijeku u tijeku 



Uredski materijal 1/2018 Jednostavna 

nabava 

36.155,06 kn 16.02.2018. 

12 mjeseci 

I.VEM d.o.o. 

Medulin 

15.02.2019. 25.759,05 kn 

Uredski materijal 6/19 Jednostavna 

nabava 

40.751,63 kn 19.02.2019. 

12 mjeseci 

I.VEM d.o.o. u tijeku u tijeku 

 

 

Podaci su ažurirani na dan 28.02.2019. godine 


