
 

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09, 1/12, 

1/13 i 3/13 - pročišćeni tekst), zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada 

Koprivnice dana 15. srpnja 2016. godine, donio je 

 

 

ZAKLJUČAK 

o pokretanju projekta “Living lab” (Živući laboratorij)  
 

 

I. 

 

Pokreće se projekt “Living lab” (Živući laboratorij) u okviru kojeg će Grad Koprivnica 

stvaranjem odgovarajućih uvjeta na području Grada Koprivnice - stvaranjem i testiranjem 

novih ideja, tehnologija i usluga u stvarnom okruženju, potaknuti istraživanje i razvoj unutar 

različitih tematskih područja. 

 

 

II. 

 

Za nositelja provedbe (upravitelja) projekta “Living lab” (Živući laboratorij), imenuje 

se Regionalna energetska  agencija Sjever, Koprivnica,  s kojom će Grad Koprivnica 

zaključiti sporazum o suradnji. 

 

 

KLASA: 363-01/16-01/0026 

URBROJ: 2137/01-06-01/5-16-1      

Koprivnica, 15. srpnja 2016. godine      

 

 

ZAMJENIK KOJI OBNAŠA  

DUŽNOST GRADONAČELNIKA:  

 

Mišel Jakšić, dipl. oec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obrazloženje 

 

Living lab predstavlja zajednički prostor/okolinu u kojem se susreću poduzetnici, 

javna uprava i građani sa ciljem stvaranja i testiranja novih ideja, tehnologija i usluga u 

stvarnom okruženju. Projekt će u prvoj fazi obuhvatiti tehnologije vezane uz javnu rasvjetu, a 

za inicijalno područje Grad je osigurao 5 testnih polja u Ulici Hrvatske državnosti, jednoj od 

najfrekventnijih ulica nadomak centra grada.  

Testna polja obuhvaćaju 15 stupnih mjesta (21 rasvjetno tijelo) i pokrivaju sve 

prometne segmente - pješačku zonu, biciklističku stazu i kolnik gdje je planirana instalacija 

različitih rješenja vezanih uz LED rasvjetu koja će biti upravljana pomoću sustava bežičnog 

upravljanja za koje je pripremljeno tehničko rješenje. 

U daljnjim fazama razvoja „Living laba“ planirano je proširenje funkcionalnosti i 

dodavanje novih rješenja s područja informacijsko-komunikacijskih tehnologija, energetike i 

prometa, Internet stvari i drugih rješenja na kojima se temelji koncept pametnog grada. 

Ovim projektom Grad Koprivnica želi potaknuti sve dionike – 

proizvođače/distributere opreme i rješenja da isprobaju i testiraju svoje proizvode u stvarnom 

urbanom okruženju, u gradu koji već niz godina uspješno iskušava i primjenjuje najnovija 

rješenja na području održivog razvoja, a za koje je višestruko nagrađivan na nacionalnoj i 

europskoj razini. 

Upravljanje Living lab-om Grad povjerava Regionalnoj energetskoj agenciji Sjever s 

kojom će radi rješavanja međusobnih prava i obveza u provođenju predmetnog projekta 

sklopiti sporazum o suradnji. 

Sukladno naprijed navedenom predlaže se donošenje ovog Zaključka. 

 

 

 

        Nositelj izrade i predlagatelj akta: 

 
UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU 

GRADA I PROSTORNO UREĐENJE: 
 

 

                  PROČELNICA: 

        Jasna Golubić, dipl.ing.građ. 
 

 

 


