
 

 

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 19. siječnja 2017., donio je  

 

 

ZAKLJUČAK  

o zaključenju Ugovora o provođenju poslova arheološkog nadzora nad izvođenjem 

radova na rekonstrukciji prometnih i parkirnih površina te  izgradnji javne rasvjete i 

kabelske kanalizacije u dijelu Ulice hrvatske državnosti u Koprivnici 

 

 

I. 

 

 Zaključuje se Ugovor br. 39/17 o provođenju poslova arheološkog nadzora nad 

izvođenjem radova na rekonstrukciji prometnih i parkirnih površina te  izgradnji javne 

rasvjete i kabelske kanalizacije u dijelu Ulice hrvatske državnosti u Koprivnici, između 

Grada Koprivnice i Muzeja Grada Koprivnice, a koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio 

ovog Zaključka. 

 

II. 

 

Ugovorom iz točke I. ovog Zaključka,  utvrđuju se međusobna prava i obveze u svezi 

provođenja poslova stalnog arheološkog nadzora nad izvođenjem zemljanih radova na 

rekonstrukciji prometnih i parkirnih površina te  izgradnji javne rasvjete i kabelske 

kanalizacije u dijelu Ulice hrvatske državnosti u Koprivnici unutar Kulturno – povijesne 

cjeline grada Koprivnice, zaštićenog kulturnog dobra rješenjem Ministarstva kulture, Uprave 

za zaštitu kulturne baštine (KLASA: 612-08/06-06/0175, URBROJ: 532-04-01-1/4-0-2 od 

23. ožujka 2006.). 

 

 

KLASA: 340-03/16-01/0004 

URBROJ: 2137/01-06-01/3-17-44 

Koprivnica, 19. siječnja 2017. 

 

 

    ZAMJENIK KOJI OBNAŠA 

DUŽNOST GRADONAČELNIKA: 

 

 Mišel Jakšić, dipl. oec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBRAZLOŽENJE 

 

 

Dio Ulice hrvatske državnosti nalazi se unutar prostornih međa „ Kulturno-povijesne 

cjeline grada Koprivnice“ zaštićenog kulturnog dobra Rješenjem Ministarstva kulture, 

Uprave za zaštitu kulturne baštine, KLASA: 612-08/06-06/0175, URBROJ: 532-04-01-1/4-

06-2 od 23. ožujka 2006. godine pa zbog toga podliježe odredbama Zakona o zaštiti i 

očuvanju kulturnih dobara.  

S obzirom na naprijed navedeno, Grad Koprivnica je od Ministarstva kulture, Uprave 

za zaštitu kulturne baštine, Sektora za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorskog 

odjela u Bjelovaru, temeljem članka 60., a u vezi s člankom 6. stavkom 1. točkom 9. Zakona 

o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara zatražio izdavanje posebnih uvjeta za rekonstrukciju 

dijela Ulice hrvatske državnosti. Posebnim uvjetima utvrđeno je da je investitor, odnosno 

Grad Koprivnica dužan tijekom izvođenja zemljanih radova osigurati provođenje 

arheološkog nadzora, a po potrebi i sondažna ili sustavna arheološka istraživanja. Troškove 

istog snosi investitor i dužan je osigurati sve potrebne uvjete za njegovo neometano 

provođenje. 

Arheološki nadzor ugovoren je predmetnim Ugovorom u prilogu, sa Muzejom Grada 

Koprivnice kojem je to redovna djelatnost, a provodi se sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju 

kulturnih dobara te Pravilniku o arheološkim istraživanjima. 

S obzirom na naprijed navedeno predlaže donošenje ovog Zaključka. 

 

 

 

        Nositelj i predlagatelj akta: 

 

UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA I 

PROSTORNO UREĐENJE 

 

 Pročelnica: 

Jasna Golubić, dipl. ing. građ 

 

 

Viši stručni suradnik za građenje: 

Nino Štubljak, dipl.inž.prom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


