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     H I T N O ! 
 
 
 

 GRAD CRIKVENICA 
n/p gradonačelnika Damir Rukavina 

 
                                                                                                        Kralja Tomislava 85 

HR - 51260 CRIKVENICA 
damir.rukavina@crikvenica.hr  

 
 
 

 
PREDMET: Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Garaže i 

bazena u Crikvenici 
objavljenog u oglasniku javne nabave, evidencijski broj javne nabave 
122-04-19-PN 
provoditelj: Ured ovlaštenog arhitekta Miljenko Bernfest 
investitor i raspisivač: Grad Crikvenica 

 

Poštovani, 

Obraćamo Vam se vezano uz Javni poziv – Natječaj za izradu idejnog urbanističko-
arhitektonskog rješenja Garaže i bazena u Crikvenici kojeg ste objavili na mrežnim 
stranicama Grada Crikvenice: 

http://www.crikvenica.hr/javna-nabava-aktualno/item/7459-projektni-natjecaj-za-
izradu-idejnog-urbanisticko-arhitektonskog-rjesenja-garaze-i-bazena  

Obavještavamo Vas da Javni poziv - Natječaj kojeg ste objavili nije u skladu s Pravilnikom o 
natječajima s područja arhitekture i urbanizma («Narodne novine» broj 5/14, oglasni dio; u 
daljnjem tekstu: Pravilnik ) kojeg je donijela Hrvatska komora arhitekata.  

Upućujemo Vas na pojedinačne odredbe Javnog poziva - Natječaja koje su u direktnoj 
suprotnosti s Pravilnikom, navodimo najbitnije:  

• Natječaj koji ste objavili na mrežnim stranicama Grada Crikvenice nema Registarski 
broj natječaja Hrvatske komore arhitekata. Hrvatska komora arhitekata u uobičajenoj 
proceduri dodjeljuje registarske brojeve natječajima i kada je raspisivač obveznik 
javne nabave. Registarski broj dodjeljuje se temeljem Pravilnika.  
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• U natječajnoj dokumentaciji u dijelu A. Opći uvjeti natječaja, članak 1.16., 3 pasus 
navodi se: 

Natječaj se provodi u skladu s ….te odredbama Pravilnika o natječajima s područja 
arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza, ukoliko iste nisu u 
suprotnosti sa ZJN 2016.  

Ured ovlaštenog arhitekta Miljenko Bernfest nije podnio Hrvatskoj komori arhitekata 
zahtjev za dodjelu registarskog broja natječaja (obrazac 4 Pravilnika), te stoga 
Natječaj nema dodijeljeni registarski broj i Pravilnik se ne smije citirati u dokumentaciji 
za nabavu. Tek dodjelom registarskog broja Hrvatska komora arhitekata potvrđuje da 
se Natječaj provodi u skladu s Pravilnikom.  

• Javni naručitelji provode Natječaje po Pravilniku objavljenom na mrežnim stranicama 
Hrvatske komore arhitekata, a popis svih natječaja kojima je dodijeljen registracijski  

https://www.arhitekti-hka.hr/hr/natjecaji-nadmetanja/pravilnik/. Upućujemo Vas 
da natječaje po postupku propisanom Pravilnikom provode gradovi, sveučilišta, 
ministarstva, agencije, što je vidljivo na poveznici: https://www.arhitekti-
hka.hr/hr/natjecaji-nadmetanja/s-dodijeljenim-brojem/ Zašto ste se kao Grad 
Crikvenica odlučili na proceduru koja nije po Pravilniku, nije nam poznato.  
 

• Ured ovlaštenog arhitekta Miljenko Bernfest nije upisan u Registar provoditelja 
Natječaja koji se vodi pri Hrvatskoj komori arhitekata, što je vidljivo na poveznici 

https://www.arhitekti-hka.hr/hr/natjecaji-nadmetanja/registar-provoditelja-
natjecaja-rh/ 

• Općenito, budući Natječaj nije raspisan po Pravilniku nedostaje dio potrebne 
dokumentacije.  

• Upućujemo Vas da su svi članovi Hrvatske komore arhitekata dužni pridržavati se 
Pravilnika.  

 
 

Slijedom svega gore navedenog, a kako bi se izbjegle negativne posljedice Javnog poziva – 
Natječaja kojeg ste raspisali, predlažemo Vam da: 
  

• povučete javni poziv – Natječaj u formi koju ste predložili, odnosno poništite 
predmetni javnu nabavu 

• osigurate angažman Provoditelja natječaja koji je upisan u Registar 
provoditelja natječaja u RH, a koji će odredbe Natječaja, osim sa Zakonom o 
javnoj nabavi, uskladiti i sa stručnim Pravilnikom (u tom postupku Vam nudimo 
svaku savjetodavnu pomoć) 

• zatražite registarski broj natječaja od Hrvatske komore arhitekata, kako bi se 
osiguralo da je Natječaj raspisan po Pravilniku 

• raspišete Natječaj u skladu s Pravilnikom, te tako osigurate sudjelovanje 
širokog kruga arhitekata te javnu i transparentnu proceduru provođenja 
Natječaja, što Vam je vjerujemo, primarni interes. Institut otvorenog, javnog i 
transparentnog natječaja provjereno je najbolja metoda dolaska do Idejnog 
rješenja.  

Također Vas upućujemo na odredbe članka 55. i članka 93. Zakona o prostornom uređenju 
(Narodne novine» broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) koji obvezuje predstavničko tijelo, u 
ovom slučaju Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na donošenje odgovarajućeg akta kojim se 
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propisuju uvjete i način provedbe natječaja. Mnoge jedinice lokalne samouprave su na 
svojim predstavničkim tijelima utvrdile da je upravo Pravilnik taj akt, npr. Grad Zagreb, Grad 
Dubrovnik, Grad Split … a sličnu proceduru utvrđivanja da je Pravilnik akt po kojem se na 
provode natječaji na njihovom području prolaze na gradskim vijećima i natječaji u Osijeku, 
Iloku, Vukovaru … Ukoliko predmetni akt ili odluku Gradskog vijeća nemate, Javni poziv - 
Natječaj je potrebno poništiti budući ne poštiva odredbe Zakona o prostornom uređenju.  
 
Zbog svega navedenog, ovim putem tražimo od Vas i dostavu odgovarajućeg akta Gradskog 
vijeća vezano uz provođenje predmetnog Natječaja, a sve sukladno Zakonu o prostornom 
uređenju.  
 
 
U slučaju bilo kakvih potrebnih dodatnih informacija ili uputa, molimo da nam se slobodno 
obratite.  
 

 

S poštovanjem, 
 
 

predsjednica Hrvatske komore arhitekata 
 

           dr. sc. Željka Jurković, dipl. ing. arh. 
       
 
 
 

- na znanje: Predsjednik Gradskog vijeća Grada Crikvenica, Josip Friš, na mail: 
infro@crikvenica.hr  

- arhitektima - članovima Ocjenjivačkog suda Natječaja: 

o Igor Rožić, dipl.ing.arh. na mail:  igor.rozic@rozicarhitekti.com 

o Ljiljana Marčetić, dipl.ing.arh. na mail: arh.project@gmail.com  

o Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh., zamjenik člana OSa: na mail: 
miroslav.dragomanovic@gmail.com  
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