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

1/13. i 3/13.-pročišćeni tekst) i članka 8. Pravilnika o provođenju postupka nabave za robu i 

usluge procijenjene vrijednosti do 200.000 kuna i radova do 500.000 kuna u Gradu Koprivnici 

(„Glasnik Grada Koprivnice“ broj 1/14.) zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada 

Koprivnice 8. studenog 2016. donio je 

 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju ponude za izradu Izvješća o stanju u prostoru Grada Koprivnice  

 

 

 

I. 

 

         Za izradu Izvješća o stanju u prostoru Grada Koprivnice prihvaća se ponuda Zavoda za 

prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/I, od 31.10.2016. u 

iznosu od 24.000,00 kuna (bez PDV-a). 

 

 

II. 

 

 Sredstva iz točke I. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Koprivnice za 

2016. godinu: pozicija 4191,  konto 4263 – Ostali prostorni planovi. 

 

III. 

 

 Za izradu Izvješća iz točke I. ovog Zaključka, Grad Koprivnica sklopiti će ugovor sa 

Zavodom za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, a kojim će se urediti 

međusobna prava i obveze. 

 

  

KLASA: 350-01/16-01/0002 

URBROJ: 2137/01-06-01/5-16-4 

Koprivnica, 8. studenog 2016. 

                    

  

 

ZAMJENIK KOJI OBNAŠA DUŽNOST 

GRADONAČELNIKA 

 

Mišel Jakšić, dipl.oec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       O b r a z l o ž e n j e 

 

Izrada Izvješća o stanju u prostoru predviđena je člankom 39. Zakona o prostornom 

uređenju („Narodne novine“ broj 153/13). Izvješće o stanju u prostoru sadrži polazišta, 

analizu i ocjenu stanja i trendova prostornog razvoja, analizu provedbe prostornih planova i 

drugih dokumenata koji utječu na prostor, te prijedloge za unaprjeđenje prostornog razvoja s 

osnovnim preporukama mjera za iduće razdoblje. Donosi se za razdoblje od četiri godine, a 

razmatra ga Gradsko vijeće. Pobliži sadržaj izvješća, obvezne prostorne pokazatelje, način 

sudjelovanja javnopravnih tijela u izradi izvješća i druge zahtjeve u vezi s praćenjem stanja u 

području prostornog uređenja propisani su Pravilnikom o sadržaju i obveznim prostornim 

pokazateljima izvješća o stanju u prostoru („Narodne novine“ broj 48/14 i 19/15).  

 U Planu nabave za 20l6.g. pod evidencijskim brojem 133/16 planirana je nabava za 

izradu Izvješća o stanju u prostoru Grada Koprivnice te je sukladno članku 8. Pravilnika o 

provođenju postupka nabave za robu i usluge procijenjene vrijednosti do 200.000 kuna i 

radova do 500.000 kuna u Gradu Koprivnici, poslan poziv za dostavu ponude Zavodu za 

prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije. Ponuditelj je dostavio ponudu na iznos 

od 24.000,00 kuna.  

          S obzirom da je ponuda prihvatljiva po cijeni, potrebno je donijeti zaključak o 

prihvaćanju ponude za izradu Izvješća o stanju u prostoru Grada Koprivnice te sklopiti ugovor 

o uređivanju međusobnih prava i obveza između Grada i Zavoda.  

 

  

 

          

 Nositelj izrade i predlagatelj akta 

 

Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno 

uređenje  

Pročelnica  

Jasna Golubić, dipl.ing.građ. 

 

 

Viša stručna suradnica za  

pravne poslove  

Đenis Sambol, mag.iur. 

 

       

                                                                                  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBRAZLOŽENJE 

 

 

Radi provedbe zimske službe, Gradonačelnik donosi Plan zimske službe u zimskom 

razdoblju, od 15. studenog tekuće godine do 15. ožujka naredne godine. 

 Plan zimske službe sadrži: 

 - organizaciju zimske službe, 

 - pripremne radove, 

 - stupnjeve pripravnosti, 

 - prioritete izvršavanja, 

 - nadzor i kontrolu provođenja zimske službe, 

 - procjenu troškova zimske službe, 

 - obavješćivanje o stanju i prohodnosti cesta. 

  

Ovim planom za sezonu 2012/2013. godina obuhvaćene su nerazvrstanih cesta koje su pod 

gradskom nadležnošću, pješačko-biciklističkie staz te javna parkirališta koja nisu pod 

naplatom koncesionara.  Radove obavlja Koming d.o.o. iz Koprivnice. Procijenjena vrijednost 

radova je 2.000.000,00 kn (s uključenim PDV-om).  

Planirana sredstva za poslove zimskog održavanja temelje se na prošlogodišnjem planu za 

2011/2012. godinu te su uključene ceste kojima je upravljala Županijska uprava za cese 

Koprivničko-križevačke županije.  

Pored nerazvrstanih cesta u zimskom periodu predviđeno je i čišćenje nogostupa, a radove 

obavlja GKP “Komunalac” d.o.o. iz Koprivnice.  

 

 

Temeljem svega naprijed navedenog, predlaže se donošenje Zaključka u prilogu. 

 

 

                                                                                           Nositelj izrade i predlagatelj akta: 

 

                                                                                           Upravni odjel za komunalno 

gospodarstvo,  

                                                                                           prostorno uređenje i zaštitu okoliša                                                                        

                                                                                        

                                                                                           Pročelnica: 

                                                                                           Maja Ištvan Krapinec, dipl. ing. arh. 

 

 

 

 

 

 

 

 


