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Temeljem članka 65. Statuta istarske županije („Službene novine Istarske županije" broj 

10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 – pročišćeni tekst, 10/20 i 6/21), u vezi s člankom 

189. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), Župan Istarske županije dana 

27. rujna 2021. godine, donosi 

 

ODLUKU 
o provođenju postupka zajedničke javne nabave  

 
 
I. 
 

Istarska županija provest će postupak zajedničke javne nabave sukladno odredbi članka 190. 

Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 – dalje u tekstu ZJN 2016.) za nabavu 

usluge održavanja i popravljanja osobnih računala i periferne opreme, aktivne i pasivne 

mrežne opreme i poslužitelja u ime i za račun za naručitelja – ustanova i trgovačkih društava 

kojima je Istarska županija osnivač i/ili vlasnik i s njom povezanih pravnih osoba, (dalje u 

tekstu: pojedinačni naručitelji), kako slijedi: 

 

R. 
br. 

Naziv Adresa OIB 

1 
Zavod za prostorno uređenje – Ente per l'assetto territoriale della 
Regione Istriana 

Riva 8, 52100 Pula 46917415846 

2 Istarska razvojna agencija – IDA Mletačka 12/IV, 52100 Pula 90084809413 

3 Istarsko veleučilište – Centar za istraživanje materijala METRIS Zagrebačka 30, 52100 Pula 79550001298 

4 
Javna ustanova „Regionalni koordinator Istarske županije za 
europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione 
Istriana per i programmi e fondi europei“ 

Riva 8, 52100 Pula 92303054094 

5 Istarska Regionalna ENergetska Agencija – IRENA Rudarska 1, 52220 Labin 15317120721  

 
II. 

S pojedinačnim naručiteljima iz točke I. Ove odluke župan Istarske županije potpisat će 

Sporazum o provođenju zajedničke nabave za usluge iz točke I., kojim će se utvrditi 

međusobna prava i obveze vezano za postupak javne nabave. 

 
Prijedlog sporazuma prilaže se ovoj odluci te čini njegov sastavni dio. 
 

III. 

Pojedinačni naručitelji koji su obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi dužni su izraditi i 

donijeti Plan nabave za tekuću godinu, postupajući sukladno odredbi članka 28. ZJN 2016., 

te ga dostaviti na uvid Istarskoj županiji kao nositelju zajedničke nabave, kao i eventualne 

izmjene i dopune Plana nabave tijekom godine. 

 
IV. 

Ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave, kao i iznosi procijenjene vrijednosti nabave 

za svakog pojedinačnog naručitelja utvrdit će se Odlukom o imenovanju stručnog 



                                                             
 

povjerenstva za nabavu koju donosi zamjenik župana koji obnaša dužnost župana Istarske 

županije. 

 
Istarska županija u planu nabave za 2021. godinu iskazuje ukupan iznos procijenjene 

vrijednosti, dok su pojedinačni naručitelji dužni uvrstiti u plan nabave za 2021. godinu iznos 

vlastite procijenjene vrijednosti za razdoblje trajanja okvirnog sporazuma. 

 
V. 

Postupak zajedničke javne nabave provest će Stručno povjerenstvo imenovano odlukom 

Župana. 

 
VI. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 
KLASA: 406-01/21-03/90 
URBROJ: 2163/1-01/11-21-02 
Pula, 27. rujna 2021. 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
 

                Župan 

Boris Miletić    

 
 
 
Dostaviti: 

1. Odsjeku za javnu nabavu 
2. Pojedinačnim naručiteljima iz točke I. Odluke (putem e-pošte) 
3. Članovima Stručnog povjerenstva (putem e-pošte) 
4. Pismohrana, ovdje 
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