
 
 
Klasa:960-01/16-01/05 
Ur.broj: 505-06-16-1 
U Zagrebu, 19. veljače 2016. godine 
 

 

Z A K LJ U Č C I  
 

1. koordinacijskog sastanka provoditelja natječaja 
održanog 12. veljače 2016. godine  

u prostorima HKA u Zagrebu s početkom u 15,00 h 
 
 
Prisutni: 
 
Miljenko Bernfest, Ured ovlaštenog arhitekta 
Mladena Belamarić, Društvo arhitekata Zagreba 
Nikolina Bilić, Udruženje hrvatskih arhitekata 
Zdravko Mahmet, Stimar d.o.o., Zagreb 
Mirjana Pintar, Udruženje arhitekata Međimurja 
Simona Gregorović, Društvo arhitekata Zadra 
Ana Đinđić, Društvo arhitekata Zadra 
Marija Peranić, Društvo arhitekata Rijeka 
Gorana Barbarić, Geoprojekt d.d., Split 
 
Željka Jurković, predsjednica HKA, ujedno i predstavnica GFOS i DAO   
Gianmarco Baldini Ćurčić, voditelj natječaja HKA 
Ariana Korlaet, zamjenica voditelja natječaja HKA 
Marija Fržić, stručna suradnica HKA 
  
Prisustvovali su predstavnici 10 od ukupno 22 provoditelja upisana u Registar. 
 
 
Zaključci s 1. koordinacijskog sastanka formulirani u obliku uputa provoditeljima 
natječaja, a sukladno uputama predsjednice HKA te odgovorima na pitanja 
provoditelja koja su iznesena na sastanku.  
 
Provoditelji se prilikom provođenja natječaja, a sve sukladno Pravilnku o 
provođenju natječaja s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i 
uređenja krajobraza („Narodne novine“ broj: 85/14) trebaju pridržavati slijedećih 
uputa:  
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I. DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO DOSTAVITI U HKA  
 

1. Provoditelji u HKA trebaju uvijek dostaviti zadnju (konačnu, za objavu) 
verziju natječajnog elaborata. 

2. U HKA je prilikom predaje zahtjeva za dodjelu registarskog broja 
natječaju potrebno dostaviti kompletan troškovnik natječaja jer će se 
ubuduće provjeravati naknada provoditelju kao i honorari članova 
ocjenjivačkog suda. 

3. U HKA je potrebno dostaviti oglas o raspisu natječaja, odgovore na 
pitanja natjecatelja, oglas o rezultatima natječaja, zapisnike/protokol i 
grafičke priloge nagrađenih radova, u onom obliku i s onim sadržajem 
kako se objavljuju na web-u provoditelja/naručitelja. 

 
 

II. NATJEČAJNI ELABORAT 
 

1. Moguće je da uvjete natječaja izrađuje jedan ovlašteni arhitekt, a 
natječajni zadatak odnosno program natječaja drugi ovlašteni arhitekt. U 
tom slučaju oba dijela moraju biti potpisana i ovjerena žigom ovlaštenog 
arhitekta koji je taj dio izradio (temeljem čl. 2. i  čl. 12. Pravilnika).  

2. Konačni uvjeti natječaja moraju biti potpisani od strane svih članova 
ocjenjivačkog suda (temeljem čl. 17. st. 2. Pravilnika) i dostavljeni u HKA 
u sklopu dostave natječajnog elaborata.  

3. U uvjetima natječaja treba navesti da se natječaj provodi na hrvatskom 
jeziku i da natječajni rad treba biti izrađen i predan na hrvatskom jeziku 
(temeljem čl. 35. Pravilnika). 

4. Obrazac 5. Formular za omotnicu 'AUTOR' može se doraditi tako da se 
traže još neki podaci koje provoditelj ili naručitelj zahtjevaju, ali ne manje 
od propisanog. Autori natječajnog rada su isključivo fizičke osobe. 

5. U uvjetima natječaja određuje se kada je zadovoljena stručnost  
natjecatelja, obzirom na vrstu i sadržaj natječajnog zadatka. Obzirom na 
novu zakonsku regulativu predlaže se: 

- da je za arhitektonske natječaje stručnost zadovoljena kada je 
barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili dipl. ing. 
arh. ili mag. ing. arch.  

- da je za urbanističke natječaje stručnost zadovoljena kada je barem 
jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt urbanist ili dipl. 
ing. arh. ili mag. ing. arch. 

- da je za urbanističko-arhitektonske natječaje stručnost zadovoljena 
kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili 
ovlašteni arhitekt urbanist ili dipl. ing. arh. ili mag. ing. arch. 

- ako se natječajem traži uređenje krajobraza ili sličan zadatak koji u 
sebi ima komponente krajobraznog uređenja stručnost je 
zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada 
ovlašteni krajobrazni arhitekt ili ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt 
urbanist ili dipl. ing. arh. ili mag. ing. arch. 

6. U uvjetima natječaja obavezno je potrebno utvrditi tko nema pravo 
sudjelovanja na natječaju.  
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III. SASTAV I RAD OCJENJIVAČKOG SUDA 
 

1. Arhitekti članovi ocjenjivačkog suda moraju biti izvrsno upoznati s 
natječajnim zadatkom i prostornim kontekstom ili imati kompetencije za 
ocjenu natječajnog rada što se dokazuje referentnom listom i 
životopisom (temeljem čl. 17. st. 13. Pravilnika).  

2. Sastav ocjenjivačkog suda nakon raspisa natječaja ne može se mijenjati. 
Sve što vrijedi za članove ocjenjivačkog suda vrijedi i za zamjenika člana 
ocjenjivačkog suda (temeljem čl. 11. st. 3. i čl. 17. st. 7. Pravilnika). 

3. Kod dvostupanjskih i višestupanjskih natječaja kada je vrijeme 
provođenja natječaja jako dugo za pretpostaviti je moguću situaciju da će 
netko od članova ocjenjivačkog suda ili članova tehničke komisije biti 
spriječen izvršavati preuzete obaveze. Ukoliko se određena spriječenost 
može smatrati višom silom (smrtni slučaj ili bolest) iznimno će se, te uz 
suglasnost provoditelja, raspisivača i HKA dozvoliti izmjena člana. 

4. Rad ocjenjivačkog suda tijekom ocjenjivanja radova je odvija se u tajnosti 
stoga se informacije s ocjenjivanja radova ne smiju iznositi nikome do 
objave rezultata (temeljem čl. 39. st. 2. Pravilnika). 

5. Ocjenjivački sud nagrade mora dodijeliti sukladno raspisu tj. uvjetima 
natječaja, sukladno čl. 27. i čl. 28.  Pravilnika. Mora se dodijeliti prva 
nagrada ukoliko je natječaj raspisan kao jednostupanjski. 

6. U dvostupanjskim i višestupanjskim natječajima mogu se dodijeliti 
nagrade nakon prvog stupnja natječaja, ali ne i prva nagrada. Prva 
nagrada temeljem koje će se pristupiti izradi daljnje potrebne projektne 
dokumentacije dodjeljuje se nakon drugog ili višeg kruga, sukladno 
raspisu (temeljem čl. 26. st. 10. Pravilnika). 

 
 

IV. TEHNIČKA KOMISIJA I TAJNIK 
 

1. Članovi tehničke komisije moraju biti arhitekti s poznavanjem područja 
natječajnog zadatka, a imenuje ih provoditelj u broju utvrđenom u čl. 19. 
Pravilnika. Tehnička komisija može imati i više članova od propisanih u čl. 
19. st. 3. Pravilnika i ti članovi mogu biti drugih inženjerskih struka u 
graditeljstvu. 

2. Ukoliko natječaj provodi ured ovlaštenog arhitekta tajnik natječaja treba 
biti taj ovlašteni arhitekt jer je to ujedno i jedina osoba tog provoditelja 
koja ima iskustvo u provođenju natječaja te temeljem čijih referenci je taj 
ured i upisan u Registar provoditelja. 

 
 

V. UPUTE U VEZI POSTUPANJA RASPISIVAČA 
 

1. Prilikom formiranja uvjeta natječaja potrebno je savjetovati javne 
naručitelje da ne postavljaju dodatne uvjete za natjecatelje/ponuditelje 
osim onih nužno potrebnih prema Zakonu o javnoj nabavi. 
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2. U oglasu i uvjetima natječaja treba navesti da će se izrada daljnje 
projektne dokumentacije ugovoriti sukladno Pravilniku o standardu 
usluga arhitekata (temeljem čl. 44. st. 1. i 2. Pravilnika). 

3. Baza za izračun nagradnog fonda je prosječna cijena sata rada 163 kn 
(referentna cijena HKA za kalkulaciju).  

4. HKA će ubuduće još detaljnije provjeravati cijenu izrade daljnje projektne 
dokumentacije. 

7. Naručitelje se može uputiti u HKA da im izradi izračun cijene izrade 
daljnje projektne dokumentacije u skladu s Pravilnikom o standardu 
usluga arhitekata. 

8. Za natječaje koji nisu u sustavu javne nabave sukladno čl. 13. st. 7. 
Pravilnika obavezno je u HKA deponirati bankovnu garanciju u iznosu 
svih troškova natječaja (temeljem čl. 13. st. 4. Pravilnika) i točke I.2. ovih 
uputa.  

9. HKA skreće pozornost na mogućnost provođenja lokalnih natječaja 
(temeljem čl. 23. st.1.) jer se do sada nije dovoljno koristila. 

 
 
VI. OSTALO 
 

1. HKA će po službenoj dužnosti početi pokretati stegovne postupke protiv 
svih ovlaštenih arhitekata koji ne budu poštivali odredbe Pravilnika, bilo 
da su članovi ocjenjivačkog suda, provoditelji, natjecatelji ili sl. To se 
posebno odnosi na nepoštivanje načela neovisnog ocjenjivanja, 
anonimnosti i ravnopravnosti natjecatelja, kao i na nedodjeljivanje 
raspisanih i u uvjetima natječaja utvrđenih nagrada.   

2. HKA će provesti provjeru da li provoditelji upisani u Registar provoditelja 
još uvijek ispunjavaju uvjete za upis te donijeti Rješenje o brisanju iz 
Registra za one provoditelje koji te uvjete više ne ispunjavaju. 

 
 
 
 
dostaviti: 
- svim provoditeljima natječaja 
- objaviti na web-u HKA 
 


