
ODGOVORI NA PITANJA NATJECATELJA 
 
Sukladno članku 41., stavku 2. Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, 
urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“  broj 
85/14) te točkom 1.3.2. i 1.3.3. raspisa Natječaja za izradu idejnog urbanističko-
krjobrazno-likovnog rješenja Spomen-parka žrtvama u Domovinskom ratu u 
Iloku, Ocjenjivački sud odgovorio je na pristigla pitanja natjecatelja: 
 
               
PITANJE: 
1. Je li je potrebno projektirati dječje igralište ili ga samo urbanistički smjestiti i 
odabrati parter? 
 
Ako jest do koje razine razrade - ucrtavati ljuljačke i sl? 
 
ODGOVOR: 

1. Dječje igralište je obavezan sadržaj, a razina detaljnosti crtanja - za dječje 
igralište kao i ostale sadržaje propisana je mjerilima iz točke 1.6. Uvjeta 
natječaja. 

 
PITANJE: 
2. Je li je nužno iskoristiti cijelu parcelu za razradu ili je moguće jedan dio parcele 
pripojiti anketnom dijelu? 
 
ODGOVOR: 

2. Sukladno natječajnom zadatku, za realizaciju spomen-parka nužno je 
predvidjeti čitav obuhvat zone za realizaciju. 

 
PITANJE: 
3. Format a1 vertikalni ili horizontalni? 
 
ODGOVOR: 

3. Orijentacija plakata je slobodna, propisan je samo format. 
 
PITANJE: 
4. Koliki je max broj a1 plakata budući nije navedeno? 
 
ODGOVOR: 

4. Broj plakata nije ograničen, autor može priložiti onoliko priloga koliko mu 
je potrebno kako  bi objasnio svoju ideju. ? 

 

PITANJE: 
5. Molim Vas da mi odgovorite da li na natječaju mogu sudjelovati svi do tog roka 
objave (19.02.2020.) službeno ''ovlašteni krajobrazni arhitekti'' samostalno kao 
autori ili spadaju pod kategoriju ostalih autora za koje je ako žele sudjelovati na 



natječaju potrebno da u timu imaju ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog arhitekta-
urbanista? 

U slučaju da više ne mogu sudjelovati na natječaju kao samostalni autori molim 
vas da razjasnite temeljem kojih važećih Zakona, Pravilnika i Službenih akata 
Hrvatske komore arhitekata je to definirano i propisano. 

 
ODGOVOR: 

5. Sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i 
gradnje ("Narodne novine" broj 78/15, 118/18, 110/19; u daljnjem tekstu: 
Zakon) koji je akt višeg reda u odnosu na komorske i druge akte, točka 
1.1.7. stavak 1. Uvjeta Natječaja korigira se na način da se u prvoj rečenici 
briše riječi: “ovlašteni”.   

     Slijedom toga, korigirani stavak 1, točke 1.1.7 Uvjeta Natječaja glasi:  

          „PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih   
fizičkih osoba. Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od 
autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt, ovlašteni arhitekt-urbanist ili ovlašteni 
krajobrazni arhitekt. Ostali autori mogu biti kipari, arhitekti, dizajneri, krajobrazni 
arhitekti ili drugi vizualni i likovni umjetnici sa završenim preddiplomskim ili 
diplomskim studijima dizajna, arhitekture, krajobrazne arhitekture, likovne 
akademije ili akademije primijenjenih umjetnosti, umjetnici s referentnom 
umjetničkom djelatnošću, umjetnici koji su realizirali najmanje tri javne skulpture, 
kao i studenti na studijima arhitekture, krajobrazne arhitekture, dizajna, likovne 
akademije ili akademije primijenjenih umjetnosti.“ 

 

OCJENJIVAČKI SUD 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


