
 

 

 

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 23. kolovoza 2016. godine, donio je 

 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Zapisnika o primopredaji i okončanom obračunu izrađene projektne 

dokumentacije za izgradnju dvosmjerne pješačke staze u Koprivnici, od raskrižja Trga 

kralja Tomislava i Trga podravskih heroja do kućnog broja 4 Trga slobode 

  

 

 

I. 

             

           Prihvaća se Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu izrađene projektne 

dokumentacije za izgradnju dvosmjerne pješačke staze u Koprivnici, od raskrižja Trga kralja 

Tomislava i Trga podravskih heroja do kućnog broja 4 Trga slobode, KLASA: 361-01/16-

01/0012, URBROJ: 2137/01-06-01/4-16-9, od 18.08.2016. godine. 

 

 

      II.  

 

Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu iz točke I. ovog Zaključka, nalazi se u 

prilogu i sastavni je dio ovog Zaključka.  

 

 

 

 

 

 

KLASA: 361-01/16-01/0012 

URBROJ: 2137/01-06-01/4-16-10 

Koprivnica, 23. kolovoza 2016. 

 

 

 

Zamjenik koji obnaša dužnost  

gradonačelnika: 

                              

Mišel Jakšić, dipl. oec. 

 

 

 

 

  

  



O B R A Z L O Ž E N J E 

 

Za izradu projektne dokumentacije za izgradnju dvosmjerne pješačke staze u 

Koprivnici, od raskrižja Trga kralja Tomislava i Trga podravskih heroja do kućnog broja 4 

Trga slobode, Naručitelj Grad Koprivnica  i Projektant Komunalac d.o.o. sklopili su Ugovor 

br. 424/16 o izradi projektne dokumentacije za izgradnju pješačke staze prema OŠ Đuro Ester 

u Koprivnici, KLASA: 361-01/16-01/0012, URBROJ: 2137/01-06-01/4-16-4 od 5.7.2016.(u 

daljnjem tekstu: Ugovor br. 424/16) na iznos od 11.500,00 kn bez PDV-a. 

Projektant je predao Idejno rješenje i troškovnik u ugovorenom roku. Naručitelj je 

odustao od daljnje izrade projektne dokumentacije iz razloga što je tijekom izrade Idejnog 

rješenja je temeljem  utvrđeno da  nije moguće izvesti izgradnju pješačke staze bez utjecaja 

na stabilnost septičkih jama koje se nalaze u obuhvatu planiranog predmetnog zahvata 

odnosno ispod planirane buduće pješačke staze. Septičke jame su dio  sustava interne 

odvodnje susjednih zgrada i u vrlo su trošnom stanju te izgradnja pješačke staze iznad njih 

nije tehnički prihvatljiva. U svrhu povećanja sigurnosti pješačkog prometa prema OŠ Đ. 

Ester Grad Koprivnica razmatra druga rješenja. Naručitelj je stoga pismeno obavijestio 

Projektanta o obustavi daljnje izrade  ugovorene projektne dokumentacije. Naručitelj će 

sukladno članku 4. i 8. Ugovora br. 424/16 isplatiti Projektantu dio ugovorene cijene 

sukladno opsegu izvršenih radova. 

Sukladno naprijed navedenom izvršena je primopredaja i okončani obračun između 

ugovaratelja  putem izrađenog i potpisanog Zapisnika o primopredaji i okončanom obračunu 

izrađene projektne dokumentacije za izgradnju dvosmjerne pješačke staze u Koprivnici, od 

raskrižja Trga kralja Tomislava i Trga podravskih heroja do kućnog broja 4 Trga slobode, 

KLASA: 361-01/16-01/0012, URBROJ: 2137/01-06-01/4-16-9, od 18. kolovoza 2016. 

godine.  

Slijedom navedenog predlaže se donošenje ovog Zaključka. 

 

 

 

 

     Nositelj izrade i predlagatelj akta: 

 

UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA 

                    I PROSTORNO UREĐENJE 

 

    Pročelnica: 

 Jasna Golubić, dipl.ing.građ. 

 

 

 

 

          Viša stručna suradnica za građenje: 

           Ksenija Premec, dipl.ing.građ. 

 

 


