Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA)
Stručni savjet UHA –
Zagreb, 01. rujna 2008.
Grañanska inicijativa
"Ne križaj Križevce!"

Poštovani,
Iz priložene dokumentacije očito je kako urbanističko arhitektonski natječaj za izradu idejnog
rješenja za ureñenje Strossmayerovog i Nemčićevog trga u Križevcima nije raspisan niti
proveden u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma UHA-e i
Razreda arhitekata HKAIG (u daljnjem tekstu Pravilnik)
Isti je raspisan i proveden očito samo prema Općim uvjetima natječaja objavljenim prilikom
objave natječaja.
Zbivanja nakon natječaja (nedostatak izložbe natječajnih radova, diskusije s natjecateljima,
javne rasprave) kao i rad Ocjenjivačkog suda koji se može procijeniti iz dostupnih
dokumenata pokazuju da natječaj u smislu proceduralnih elemenata nije proveden niti
stručno niti kvalitetno.
UHA i Razred arhitekata HKAIG smatraju da se svi natječaji koji se financiraju proračunskim
sredstvima moraju provoditi u skladu s Pravilnikom o natječajima te da ih mora provesti
osoba osposobljena i stručna za provedbu natječaja. Stoga je pri izdanju knjige
«Arhitektonski i urbanistički natječaji» nakladnika HKAIG – Razred arhitekata tiskan članak
«Kako raspisati natječaj u skladu sa zakonom o javnoj nabavi» temeljna načela kojeg glase
kako slijedi :
«Prije početka nabave usluge projektiranja naručitelj treba prethodno izraditi i usvojiti
investicijski projekt sukladno metodologiji za pripremu, ocjenu i izvedbu investicijskih
projekata. Investicijski projekt radi stručnjak ekonomskog profila.
Na temelju podataka iz investicijskog projekta naručitelj treba izraditi projektni program.
Projektni program radi stručnjak arhitektonskog profila na temelju važećih zakona i
urbanističkih planova. Ukoliko naručitelj nema unutar svog sustava zaposlene arhitekte koji
mogu izraditi projektni program, povjerenstvo za nabavu naručiti će izradu projektnog
programa od neovisne stručne osobe (ovlašteni arhitekt). Kvalitetan projektni program
neophodan je za uspješno provoñenje natječaja.
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi naručitelj mora osnovati stručno povjerenstvo (u daljnjem
tekstu Povjerenstvo). Radi prirode zadatka ovog povjerenstava bilo bi dobro da u
povjerenstvu sudjeluje barem jedan arhitekt.

Povjerenstvo provodi postupak nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi, usmjerava rad
stručnih službi naručitelja, neovisnih stručnih osoba ili zastupnika koje naručitelj ovlasti za
obavljanje odreñenih poslova vezanih za potrebe postupka nabave.
Povjerenstvo pregledava i usvaja program za provedbu nabave, u ovom slučaju Projektni
program arhitektonskog natječaja.
Povjerenstvo donosi odluku o načinu provedbe i vrsti arhitektonskog natječaja. Natječaj se
provodi u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma
Udruženja hrvatskih arhitekata i Razreda arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inženjera u
graditeljstvu (u daljnjem tekstu Pravilnik).
Naručitelj bira Zastupnika za provedbu arhitektonskog natječaja (u daljnjem tekstu
Provoditelj) koji mora imati znanje i iskustvo u provoñenju arhitektonskih natječaja, kao i
stručni i javni autoritet za prijedlog članova ocjenjivačkog suda (neovisne stručne osobe).
Udruženje hrvatskih arhitekata te gradska i regionalna društva arhitekata zadovoljavaju
tražene uvjete.
Provoditelj predlaže članove ocjenjivačkog suda koje potvrñuje Naručitelj. Članovi
ocjenjivačkog suda moraju biti neovisne stručne osobe koje imaju značajna osobna
dostignuća iz područja arhitekture za koje se raspisuje natječaj.
Ocjenjivački sud u skladu s Pravilnikom mora pregledati i odobriti raspis natječaja
(projektni program, opće uvjete i posljedice koje proizlaze iz natječaja
Provoditelj prijavljuje natječaj Odboru za natječaje Udruženja hrvatskih arhitekata i Razreda
arhitekata hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu.
Odbor za natječaje pregledava raspis natječaja i potvrñuje njegovu ispravnost u skladu s
Pravilnikom putem dodjele registarskog broja.
Naručitelj putem Provoditelja raspisuje natječaj u skladu s Pravilnikom. Raspis se priprema
sukladno Zakonu o javnoj nabavi i obvezno objavljuje i u Narodnim novinama. U oglasu se
moraju definirati parametri ugovaranja s autorom prvonagrañenog rada (kriteriji pregovaranja
za izravnu pogodbu) kao i način utvrñivanja sposobnosti natjecatelja.
Ocjenjivački sud ocjenjuje radove i odabire prvonagrañeni rad u skladu s Pravilnikom.
Ocjenjivački sud predlaže Naručitelju rad za realizaciju. To mora biti prvonagrañeni rad osim
u slučaju iznimaka predviñenih Pravilnikom.
Povjerenstvo provjerava sposobnost autora prvonagrañenog i predlaže naručitelju provedbu
nabave pregovaračkim postupkom sukladno raspisu natječaja.
Ukoliko se nabava ne provede s autorom prvonagrañenog rada, razlog za provedbu nabave
s jednim od ostalih nagrañenih radova moraju odobriti ocjenjivački sud i Odbor za natječaje.
Naručitelj osniva povjerenstvo za provedbu realizacije predmeta natječaja u koji je
poželjno uključiti bar jednog člana ocjenjivačkog suda radi kontinuiteta i vjerodostojnog
tumačenja kriterija odabira prvonagrañenog natječajnog rada.»
Natječaji koji se provedu u skladu s ovim načelima praktično uvijek rezultiraju uspjehom jer
navedena procedura traži izradu kvalitetnog projektnog programa kojeg dodatno verificira
Ocjenjivački sud. Smatram potrebnim dodatno naglasiti kako je sastav Ocjenjivačkog suda
od prvorazrednog značaja za uspjeh natječaja kao i njegov rezultat.

Stoga još jednom naglašavam, i uz pretpostavku da je natječaj raspisan sukladno važećim
Zakonima i propisima u vrijeme raspisa uz upitnu odredbu odricanja od autorskih prava, kako
nije proveden u smislu proceduralnih elemenata niti stručno niti kvalitetno.
Ovom ocjenom ne želim suditi o prvonagrañenom natječajnom radu kao niti o ostalim
radovima. To je bila zadaća Ocjenjivačkog suda i ostalih nadležnih tijela.
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