
Naručitelj: Osnovna škola „Ivan Benković“ 

Adresa: Hrvatskog preporoda 68, 10370 Dugo Selo 
OIB: 22113724208 
 
 
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj NN 120/16) koji stupa na snagu 1. siječnja 2017.godine naručitelj vodi: 
 

REGISTAR UGOVORA O JEDNOSTAVNOJ NABAVI I UGOVORA SKLOPLJENIH  NA TEMELJU OKVIRNIH SPORAZUMA 
 
 

1. REGISTAR UGOVORA O JEDNOSTAVNOJ NABAVI 

Redni 
broj 

Predmet ugovora 

Iznos sklopljenog 
ugovora o javnoj 

nabavi  
[kn] 

Datum sklapanja ugovora o javnoj 
nabavi  

 

Rok na koji je sklopljen ugovor o 
javnoj nabavi  

Naziv ponuditelja s kojim je 
sklopljen ugovor o javnoj 

nabavi 

1 2 3 4 5 6 

1 
Opskrba svježim 
povrćem i voćem 

11.609,60 kn 21. siječanj 2017. 31.prosinac 2017. KTC d.d.  

2 
Opskrba 

smrznutim 
povrćem 

8.792,00 kn 21. siječanj 2017. 31.prosinac 2017. KTC d.d. 

3 

Opskrba ostalim 
prehrambenim 
proizvodima – 

smrznuti proizvodi 

24.559,00 kn 13. siječanj 2017. 31.prosinac 2017. IRIDA d.o.o. 

4 

Opskrba ostalim 
prehrambenim 
proizvodima – 
tjestenina i jaja 

9.428,00 kn 13. siječanj 2017. 31.prosinac 2017. KTC d.d. 

5 

Opskrba ostalim 
prehrambenim 
proizvodima – 

začini 

1.851,74 kn 13. siječanj 2017. 31.prosinac 2017. KTC d.d. 

6 

Opskrba ostalim 
prehrambenim 

proizvodima – ulja 
i margarini 

3.806,50 kn 13. siječanj 2017. 31.prosinac 2017. KTC d.d. 

7 

Opskrba ostalim 
prehrambenim 
proizvodima – 

delikatese 

7.863,50 kn 13. siječanj 2017. 31.prosinac 2017. KTC d.d. 

8 

Opskrba ostalim 
prehrambenim 
proizvodima – 

sokovi i  napitci 

14.507,65 kn 13. siječanj 2017. 31.prosinac 2017. KTC d.d. 



 
 
  

9 

Opskrba ostalim 
prehrambenim 
proizvodima – 
ostali proizvodi 

34.620,22 kn 13. siječanj 2017. 31.prosinac 2017. PODRAVKA d.d. 

10 

Opskrba mesom i 
mesnim 

proizvodima – 
bijelo meso 

33.940,00 kn 13. siječanj 2017. 31.prosinac 2017. VINDIJA d.d. 

11 

Opskrba mesom i 
mesnim 

proizvodima – 
crveno meso 

46.900,00 kn 13. siječanj 2017. 31.prosinac 2017. 
MM MESNA INDUSTRIJA 

d.o.o. 

12 
Opskrba mlijekom 

i mliječnim 
proizvodima 

193.905,00 kn 13. siječanj 2017. 31.prosinac 2017. VINDIJA d.d. 

13 

Opskrba mlinarsko 
pekarskim 

proizvodima - 
peciva 

19.626,00 kn 13. siječanj 2017. 31.prosinac 2017. TIN-PROIZVODNJA d.o.o. 

14 

Opskrba mlinarsko 
pekarskim 

proizvodima – 
punjena peciva 

51.999,00 kn 13. siječanj 2017. 31.prosinac 2017. TIN-PROIZVODNJA d.o.o. 

15 

Opskrba mlinarsko 
pekarskim 

proizvodima – mini 
pizza 

22.050,00 kn 13. siječanj 2017. 31.prosinac 2017. TIN- PROIZVODNJA d.o.o. 

16 

Opskrba mlinarsko 
pekarskim 

proizvodima – 
ostali mlinarsko 

pekarski proizvodi 

1.055,00 kn 13. siječanj 2017. 31.prosinac 2017. TIN- PROIZVODNJA d.o.o. 

17 
 

Opskrba kruhom 
 

33.350,00 kn 13. siječanj 2017. 31.prosinac 2017. TIN- PROIZVODNJA d.o.o. 



 

2. REGISTAR UGOVORA SKLOPLJENIH NA TEMELJU OKVIRNIH SPORAZUMA 

Redn
i broj 

Predmet OS 
/ugovora 

Vrsta provedenog 
postupka javne 

nabave 
 

Iznos 
sklopljenog 

OS-a / 
ugovora o 

javnoj nabavi 
[kn] 

Datum 
sklapanja OS-
a /ugovora o 
javnoj nabavi 

 

Rok na koji je 
sklopljen OS / 

ugovor o 
javnoj nabavi 

Naziv ponuditelja s 
kojim je sklopljen OS 

/ ugovor o javnoj 
nabavi 

Konačni datum 
izvršenja OS-a / 

ugovora 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Opskrba prirodnim 

plinom 

sklapanje ugovora 
na temelju okvirnog 

sporazuma ZŽ 
220.900,00 kn 1.prosinac 2016. 30.studeni 2018. 

Gradska plinara Zagreb 
- Opskrba d.o.o. 

30.studeni 2018. 

2 
Opskrba 

električnom 
energijom 

sklapanje ugovora 
na temelju okvirnog 

sporazuma ZŽ 
93.099,77 kn 1.siječanj 2017. 

19.listopad 
2018. 

HRVATSKI TELEKOM 19.listopad 2018. 

 
 
 
Podaci u registru su ažurirani na dan: 17.ožujak 2017.        Odgovorna osoba naručitelja: Branko Goleš, prof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napomena: Podaci za pojedinačni ugovor o javnoj nabavi moraju biti dostupni u registru najmanje tri godine od datuma konačnog izvršenja tog ugovora. Naručitelj je obvezan objaviti ovaj registar na svojim internetskim 
stranicama. Također, naručitelj je nakon prve objave registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma dužan središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave dostaviti podatke o internetskim 
stranicama na kojima je objavljen registar te mu dostaviti svaku kasniju izmjenu tih podataka. Središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave objedinjuje na svojim internetskim stranicama popis 
poveznica internetskih stranica na kojima su dostupni registri svih naručitelja. Ukoliko naručitelj nema mogućnost objave na internetskim stranicama, dostavit će svakih šest mjeseci u elektroničkom obliku ažurirane 
registre ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave koje će ih objaviti na svojim internetskim stranicama, pri čemu je za točnost podataka odgovoran 
naručitelj. Objavljivanje registra ne primjenjuju se na ugovore koji uključuju, zahtijevaju i/ili sadržavaju klasificirane podatke. 


