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PREGLED DANIH PRIMJEDBI NA 
 

Nacrt Prijedloga Statuta Hrvatske komora arhitekata 
 

Članak  Podnositelj i  

Primjedba  

Prihvaćanje/ne

prihvaćanje  

Obrazloženje  

Članak 7.st. 8. 

 

ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO:   
Nataša Hrsan, Ivan Križić, Kristina Perkov, Jasminka 
Pilar-Katavić, Davor Vilupek 
 
MIŠLJENJE: 
Pojam „neprihvatljivih zahvata u prostoru“ je 

nedefiniran i preširok, te nije u nadležnosti HKA; 

smisao ove točke je dostatno opisan u prethodnom 

dijelu teksta. 

 

8. izvješćuje Hrvatski sabor, Ministarstvo, državna, te 

predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave i 

uprave, na vlastiti poticaj ili na njihov zahtjev, o stanju i 

problemima, te o mjerama koje bi trebalo poduzeti radi 

unapređenja kvalitete prostornog uređenja, urbanizma i 

arhitekture, te s tim u vezi zaštite okoliša, osiguranja 

vrsnoće izgrađenog prostora, unapređenja kulture 

građenja, zaštite i očuvanja kulturne baštine i zaštite od 

neprihvatljivih zahvata u prostoru 

 

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Dosadašnjim Statutom u čl. 7, st.8. bio je definiran 
termin „...zaštite od neprihvatljive gradnje“. 
Smatramo da je dosadašnja formulacija ograničena 
samo i isključivo na gradnju, a HKA mora djelovati na 
zaštiti prostora od svih neprihvatljivih zahvata u 
prostoru a ne samo od neprihvatljive gradnje. 

Članak 10. st. 2. 3. 4. 

 

ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO:   
Nataša Hrsan, Ivan Križić, Kristina Perkov, Jasminka 
Pilar-Katavić, Davor Vilupek 
 
MIŠLJENJE: 
 
U točki 1 navedene su dužnosti članova komore. u 

točkama 2, 3 i 4 navedene su "kaznene odredbe" za 

prekršaje dužnosti plaćanja članarine.  

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Člankom se ne definiraju kaznene odredbe već 
obveze i dužnosti članova. 
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Je li potrebno da te odredbe neposredno prate popis 

dužnosti ili se mogu navesti na kraju statuta kao što se 

kaznene odredbe pišu na kraju zakona?  

Zašto su navedene samo posljedice prekršaja dužnosti 

plaćanja članarine a ne i ostalih dužnosti članova 

(implicira se da je to najvažnija dužnost)?  

Trebaju li uopće takve "kazne" pisati u statutu ili ih 

treba izdvojiti u drugi propis? Ako trebaju, onda treba 

navesti i posljedice nepoštivanja ostalih dužnosti. 

Članak 36. st. 1. i 2. 

 

ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO:   
Nataša Hrsan, Ivan Križić, Kristina Perkov, Jasminka 
Pilar-Katavić, Davor Vilupek 
 

MIŠLJENJE: 
Tema iz točaka 1 i 2 je već obrađena u čl. 10 

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Članak 36.  je modificiran u članak 37. : 

Tim člankom definiraju se obveze koje član preuzima 
Upisom u imenike. 

Članak 46. st. 1.  

 

ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO:   
Nataša Hrsan, Ivan Križić, Kristina Perkov, Jasminka 
Pilar-Katavić, Davor Vilupek 
 
MIŠLJENJE: 
Stavak 1. potrebno je uskladiti sa čl. 30 Zakona o 

prostornom uređenju, kojim je određeno da ovlašteni 

arhitekti izrađuju nacrte prijedloga i nacrte konačnih 

prijedloga prostornih planova  

 

(1) Ovlašteni arhitekt urbanist u obavljanju stručnih 

poslova i djelatnosti prostornog uređenja obavlja 

stručne poslove prostornog uređenja u svojstvu 

odgovornog voditelja izrade nacrta prijedloga prostornih 

planova i izvješća o stanju u prostoru. 

 

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Članak 46.  je modificiran u članak 47. : 

Formulacija je u skladu s člankom 12. Zakona o 
poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i 
gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) 
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Članak 47. st. 2. al..6. 

 

ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO:   
Nataša Hrsan, Ivan Križić, Kristina Perkov, Jasminka 
Pilar-Katavić, Davor Vilupek 
 
MIŠLJENJE: 
Alinea 6. sadrži grešku u tekstu: "utvrđivanje 

ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu za sve 

građevine s izradom dokaza..." 

– utvrđivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za 

građevinu za sve građevine s izradom dokaza o 

ispunjavanju temeljnih zahtjeva: sigurnost u slučaju 

požara; higijena, zdravlje i okoliš; sigurnost i 

pristupačnost tijekom uporabe; zaštita od buke; 

gospodarenje energijom i očuvanje topline; održiva 

uporaba prirodnih izvora 

 

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Članak 47.  je modificiran u članak 48. : 

Formulacija je u skladu s člankom 49. alineja 6 
Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog 
uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) 

Članak 65. st. 1. 

 

ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO:   
Nataša Hrsan, Ivan Križić, Kristina Perkov, Jasminka 
Pilar-Katavić, Davor Vilupek 
 
MIŠLJENJE: 
Osim internetskih stranica, Komora ima i profile na 

društvenim mrežama. Predlaže se ovim člankom 

obuhvatiti i uređivanje profila  na društvenim mrežama.  

(1) Komora ima internetske stranice. 

 

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Članak 65.  je modificiran u članak 66. : 

Profili na društvenim mrežama mogu biti različiti i 
podložni brzim promjenama sukladno razvoju 
društvenih mreža. Iste ne treba posebno navoditi 
Statutom. 
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čl. 16. st. 3. 

 

 

 
 

 

Mara Matijašić Paladin 
 
 
Smatram da je čl. 16. st. 3. prijedloga Statuta prihvatljiv 
u tom obliku jedino ako će se Pravilnikom o izborima 
propisati da je Predsjednik dužan dokazati da je 
zatražio od svih PO sudjelovanje u UO. U protivnom bi 
se moglo desiti da se pojedine PO niti ne pita za 
sudjelovanje, ako je osiguran minimalni  broj 
regionalne zastupljenosti. 
 

 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA  

Postupak će se riješiti Pravilnikom o izborima, uz 
slijedeće napomene:  

 
Promjena članka 16. st 2. vezano uz povećanje broja 

UO na 12 članova, tako da svaki PO ima mogućnost 

sudjelovanja u radu UO s minimalno jednim članom, 
a PO Zg 4 čl. 

 
Dodana nova stavka 3): Područni odbori su dužni 

najkasnije 5 dana prije datuma održavanja izborne 

Skupštine dostaviti popis minimalno dva kandidata za 

članove Upravnog odbora 

St 3. postao st. 4. ostaje min. sedam PO koji 
formiraju UO, ali samo ako neki PO ne dostavi svog 

kandidata (st. 5.) 
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Članak 6. 

 

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  

 
nedostaje tema javnosti rada (vidi npr. Statut HKIG) 

 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Dodan je novi st. 2.  
 

(2) Komora javnosti i zainteresiranim osobama 

osigurava pristup informacijama o svom radu u skladu 

s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje 

pravo na pristup informacijama, i objavama na 

mrežnim stranicama komore. 

 
Članak 7. 

 

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
razmisliti da li preuzeti (uz prilagodbu)  žuto označene 

zadaće ovo je popis zadaća iz statuta HKIG: 

5. Potiče i sudjeluje u pripremi projekata, te sudjeluje pri 

oblikovanju gospodarskih sustava i mjera ekonomske 

politike u području graditeljstva.  

6. Potiče izdavačku djelatnosti za potrebe inženjerske 

djelatnosti.  

8. Pruža pomoć članovima Komore: – kroz 

savjetodavne i pravne usluge – organizacijom seminara 

i stručnih predavanja, te davanjem stručnih savjeta pri 

obavljanju djelatnosti – u realiziranju projekata 

financiranih od strane Europske unije (u daljnjem tekstu: 

EU), i drugih međunarodnih organizacija – 

informiranjem o fondovima EU i uvjetima obavljanja 

inženjerske djelatnosti građevinske struke u državama 

ugovornicama Europskog gospodarskog prostora.  

9. Razvija informacijski sustav Komore, te radi na 

uvođenju naprednog elektroničkog poslovanja i 

razmjene informacija za članove Komore, te poslovno 

informiranje članova Komore i zainteresirane stručne 

javnosti.  

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Dodane su kao nove st. 17, 18, 19, 20. modificirano 
kako slijedi: 
 
17. Potiče i sudjeluje u pripremi projekata, te sudjeluje 

pri oblikovanju gospodarskih sustava i mjera 

ekonomske politike u području prostornog uređenja i 

graditeljstva  

18. Potiče izdavačku djelatnosti za potrebe 

profesionalnog djelovanja članova komore  

19. Pruža stručnu pomoć članovima komore  

20. Razvija informacijski sustav komore, te informira 

članove i zainteresiranu stručnu javnost u području 

prostornog uređenja i graditeljstva  
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Članak 9. st. 4. 

 

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  

 
što je jedinstveni komorski sustav? 

 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

St. 4. je modificiran kako slijedi: 
 
4. usmjeravati i usklađivati međusobne odnose i 

zajedničke komorske interese u području prostornog 

uređenja i gradnje 

Članak 9. st. 5. 

 

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
Nepotrebno  
pojam cjeloživotnog učenja nije definiran Zakonom 
 
5. sudjelovati u provedbi Programa stručnog 

usavršavanja i cjeloživotnog učenja 

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Članak 39. Zakona o komori arhitekata i komorama 
inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 
78/15, 114/18, 110/19) glasi: »Članovi Komore 
dostavljaju Komori potvrdu, odnosno certifikat o 
završenom stručnom usavršavanju i osposobljavanju 
u svrhu vođenja evidencije o stručnom 
usavršavanju.« 
Pravo članova komore, osim stručnog usavršavanja 
je i stručno osposobljavanje koje je obuhvaćeno 
terminom cjeloživotno učenje. 

Članak 9. st. 11. 

 

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
graditeljstva? 
 
11. sudjelovati u razmatranju nacrta i prijedloga propisa 

iz područja prostornog uređenja i graditeljske djelatnosti 

i mjera za njihovu provedbu 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

St. 11. je modificiran kako slijedi: 
 
11. sudjelovati u razmatranju nacrta i prijedloga 

propisa iz područja prostornog uređenja i gradnje te 

mjera za njihovu provedbu 

 
 

Članak 10. st. 1. 

 

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
što su 'jedinstveni ciljevi komorskog sustava'? tko ih je 
i gdje definirao? 
 
1. pridržavati se odredbi Statuta, odluka, zaključaka i 

drugih akata Komore, te razvijati međusobnu 

odgovornost za njihovu dosljednu provedbu, kao i za 

provedbu jedinstvenih ciljeva komorskog sustava 

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

To su zajednički ciljevi svih komora, najčešće su to 
zajednički ciljevi komora u graditeljstvu. 
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Članak 10. st. 6. 

 

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
vidi pod 'Prava' 
 
6. sudjelovati u provedbi Programa obveznog stručnog 

usavršavanja i cjeloživotnog učenja 

Prijedlog se 
DIJELOM 
PRIHVAĆA 

St. 6. je modificiran kako slijedi: 
 

6. sudjelovati u provedbi Programa obveznog 

stručnog usavršavanja  

Članak 10. st. 9. 

 

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
plaćati? (glagol, radi usklađenja s prethodnim 
formulacijama) 
 
9. pravovremeno plaćanje upisnine, članarina i ostalih 

naknada utvrđenih ovim Statutom i drugim aktima 

Komore, u roku dospijeća. Obveza plaćanja članarine 

nastupa s prvim danom u mjesecu koji slijedi dan upisa 

u Imenik Komore 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

St. 9. je modificiran kako slijedi: 
 
9. pravovremeno plaćati upisnine, članarine i ostale 

naknade utvrđene ovim Statutom i drugim aktima 

Komore, u roku dospijeća. Obveza plaćanja članarine 

nastupa s prvim danom u mjesecu koji slijedi dan 

upisa u Imenik Komore 

 
 

Članak 10. st. 11. 

 

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
poštivati? (glagol, radi usklađenja s prethodnim 
formulacijama) 
 
11. poštivanje Zakona i drugih propisa koji uređuju 

poslovanje i djelatnost članova Komore. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

St. 11. je modificiran kako slijedi: 
 
11. poštivati Zakone i druge propisa koji uređuju 

poslovanje i djelatnost članova Komore. 

 
 

Članak 11. DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
točka, a ne zarez. 
 
4. predsjednik, 

. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Čl. 11. je modificiran kako slijedi: 
4. predsjednik. 
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Članak 13. st. 4. al.1 

 

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
nepotrebno; vidi Statut HKIS 
 
(4) Skupština Komore donosi: 

– Statut Komore uz prethodnu suglasnost Ministarstva 

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Formulacija je definirana čl. 12, stavak 2. Zakona o 
komori arhitekata i komorama inženjera u 
graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 
114/18, 110/19) i potrebno je da bude naglašena u 
Statutu 

Članak 13. st. 4. al.3. 

 

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
tako se točno zove 

– Kodeks strukovne etike članova Komore 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

St. 13. st.4. al.3. je modificirana kako slijedi: 
 
– Kodeks strukovne etike članova Komore 

 

Članak 13. st. 4. al.7. 

 

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
nepotrebno; vidi Statut HKIS 
 
– Pravilnik o uvjetima i postupku za privremeno ili 

povremeno pružanje usluga te priznavanje  inozemnih 

stručnih kvalifikacija uz prethodnu suglasnost 

Ministarstva 

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Formulacija je definirana čl. 20 stavak 2. Zakona o 
komori arhitekata i komorama inženjera u 
graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 
114/18, 110/19) i potrebno je da bude naglašena u 
Statutu 

Članak 13. st. 4. al.8 

 

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
nepotrebno; vidi Statut HKIS 
 
– Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom članova 

Komore uz prethodnu suglasnost Ministarstva 

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Formulacija je definirana čl. 20 stavak 2. Zakona o 
komori arhitekata i komorama inženjera u 
graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 
114/18, 110/19) i potrebno je da bude naglašena u 
Statutu 

Članak 13. st. 4. al.14. 

 

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
vidi Statut HKIS  

– Pravilnik o radu Tajništva Komore 

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Poslovanje Tajništva je u ovlasti Poslodavca i mora biti 

u skladu sa Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 

98/19). Prema Zakonu o radu,  čl. 26. i 27. uređeno je 

da je Poslodavac koji zapošljava dvadeset i više 

djelatnika dužan donijeti Pravilnik o radu. Pravilnik o 

radu donosi se uz savjetovanje s radničkim vijećem, u 
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slučaju, na način i pod uvjetima propisanim Zakonom 

o radu. Komora zapošljava 7 djelatnika i sukladno 

Zakonu o radu ne treba imati Pravilnik o radu 

Tajništva. 

Članak 13. st. 5. t.4. 

 

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
zarez, bez 'i' 
 
4. međusobnim odnosima i suradnji s drugim 

komorama i udrugama radi provedbe programa od 

zajedničkog interesa, i 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

St. 13. st.5. t.4. je modificirana kako slijedi: 
 
4. međusobnim odnosima i suradnji s drugim 

komorama i udrugama radi provedbe programa od 

zajedničkog interesa, 

 

Članak 13. st. 6 

 

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
Višak 
 
(6) Skupština Komore raspravlja o svim pitanjima od 

zajedničkog interesa, vezano uz rad, uvjete rada i 

stručnu problematiku na područjima obavljanja 

arhitektonskih usluga, usluga u djelatnostima 

prostornog uređenja, urbanizma i graditeljstva te ostalim 

pitanjima u okviru zadaća Komore utvrđenih propisom, 

te u svezi s tim donosi stavove i preporuke. 

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Formulacija iz Prijedloga Statuta smatramo da je 
bolje formulirana 

Članak 13. st. 8. al.4. 

 

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
prethodno se kaže imenuje i razrješava; nema potrebe 
za ponavljanjem i to djelomičnim 
 
– imenuje suce Stegovnog suda, Višeg stegovnog suda, 

stegovnog tužitelja i zamjenike, na prijedlog Upravnog 

odbora. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

St. 13. st.8. t.4. je modificirana kako slijedi: 
 

- - suce Stegovnog suda, Višeg stegovnog suda, 

stegovnog tužitelja i zamjenike, na prijedlog Upravnog 

odbora. 
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Članak 14. st. 4. al.3. 

 

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
nepotrebno, navedeno je u stavku 5. 
 
– najmanje jedne trećine članova Skupštine Komore, uz 

navođenje predmeta rasprave. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 14. st. 4. al.3. je modificirana kako slijedi: 

 
– najmanje jedne trećine članova Skupštine Komore. 

Članak 14. st. 6.  

 

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
do 15 dana 
 
(6) U slučaju iz stavka 4. i 5. ovog članka, predsjednik 

Komore dužan je sazvati i održati izvanrednu sjednicu 

Skupštine, najkasnije u roku od 15 dana, od dana 

zaprimanja pisanog i obrazloženog zahtjeva. 

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Ne mijenja se jer je to uobičajena formulacija. 

Članak 14. st. 7.  

 

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
ovisno o broju članova UO 
 
(7) Ako predsjednik Komore ne sazove sjednicu 

Skupštine u roku, sjednicu može sazvati predsjednik 

Nadzornog odbora ili pisano ovlašteni predstavnik 

najmanje šest članova Upravnog odbora, odnosno 

pisano ovlašteni predstavnik jedne trećine članova 

Skupštine, u naknadnom roku od 15 dana. 

Prijedlog se 
djelomično 
PRIHVAĆA 

Zbog povećanja broja članova Upravnog odbora, 

većinu članova čini sedam članova Upravnog odbora 

Članak 14. st. 7. je modificiran kako slijedi: 

 
(7) Ako predsjednik Komore ne sazove sjednicu 

Skupštine u roku, sjednicu može sazvati predsjednik 

Nadzornog odbora ili pisano ovlašteni predstavnik 

najmanje sedam članova Upravnog odbora, odnosno 

pisano ovlašteni predstavnik jedne trećine članova 

Skupštine, u naknadnom roku od 15 dana. 

Članak 14. st. 9.  

 

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
Održi 
 
(9) Sjednice Skupštine u pravilu se održavaju u 

Zagrebu, osim ako Upravni odbor ne odredi da se 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 14. st. 9. je modificiran kako slijedi: 

 
(9) Sjednice Skupštine u pravilu se održavaju u 

Zagrebu, osim ako Upravni odbor ne odredi da se 

sjednica održi na kojem drugom mjestu ili da se održi 

elektroničkim ili dopisnim putem ili elektroničkom 

komunikacijom na daljinu u stvarnom vremenu. 
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sjednica održe na kojem drugom mjestu ili da se održe 

elektroničkim ili dopisnim putem. 

Članak 16.  

 

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
nije u skladu s načelom teritorijalne zastupljenosti i 
brojčane razmjernosti 
 
(2) Zatvorenu kandidacijsku listu za izbor deset članova 

Upravnog odbora predlaže predsjednik Komore, 

uvažavajući princip regionalne zastupljenosti i to: 

1) dva člana iz PO-a Zagreb, 

2) jedan član iz PO-a Dubrovnik, 

3) jedan član iz PO-a Split,  

4) jedan član iz PO-a Zadar, 

5) jedan član iz PO-a Osijek, 

6) jedan član iz PO-a Karlovac, 

7) jedan član iz PO-a Varaždin 

8) jedan član iz PO-a Rijeka i 

9) jedan član iz PO-a Istra. 

 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA,  
ali i  dodatno 
MIJENJA - 
DOPUNJUJE 

Članak 16. je modificiran kako slijedi: 

((1) Upravni odbor čine predsjednik Komore i 

dvanaest članova koje iz redova članova Skupštine 

bira Skupština Komore na izbornoj sjednici. 

(2) Zatvorenu kandidacijsku listu za izbor dvanaest 

članova Upravnog odbora predlaže predsjednik 

Komore, uvažavajući princip regionalne zastupljenosti 

i to: 

1) četiri člana iz PO-a Zagreb, 

2) jedan član iz PO-a Dubrovnik, 

3) jedan član iz PO-a Split,  

4) jedan član iz PO-a Zadar, 

5) jedan član iz PO-a Osijek, 

6) jedan član iz PO-a Karlovac, 

7) jedan član iz PO-a Varaždin 

8) jedan član iz PO-a Rijeka i 

9) jedan član iz PO-a Istra. 

(3) Područni odbori su dužni najkasnije  5 dana prije 

datuma održavanja  izborne skupštine dostaviti popis 

minimalno dva kandidata za članove Upravnog odbora 
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(4) Princip regionalne zastupljenosti iz stavka 2. ovoga 

članka smatra se zadovoljenim ukoliko je u Upravnom 

odboru zastupljeno minimalno sedam područnih 

odbora računajući i predsjednika Komore  

(5) Predsjednik će formirati kandidacijsku listu za 

upravni odbor od članova koje su predložili Područni 

odbori, a ukoliko pojedini Područni odbor nije dostavio 

popis kandidata na način iz stavka 3. ovoga članka, 

predsjednik će sam odabrati nedostajućeg člana iz 

sastava Skupštine, do ukupnog broja dvanaest, u 

skladu sa stavkom 4. ovoga članka 

(6) Predsjednik Upravnog odbora je predsjednik 

Komore. 

(7) Odluku o izboru članova Upravnog odbora 

Skupština donosi na prijedlog predsjednika Komore. 

Članak 19. st. 8.  

 

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
da li su urbanizam i arhitektura uistinu 'sektori'? 

8. daje mišljenja o propisima koje predlažu i donose 

nadležna tijela državne vlasti i tijela državne uprave, 

daje procjenu njihovog učinka i predlaže mjere za 

jačanje sektora graditeljstva, prostornog uređenja, 

urbanizma i arhitekture 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA  

Članak 19. st. 8. je modificiran kako slijedi: 

 
 
8. daje mišljenja o propisima koje predlažu i donose 

nadležna tijela državne vlasti i tijela državne uprave, 

daje procjenu njihovog učinka i predlaže mjere za 

unapređenje prostornog uređenja i gradnje  

Članak 19. st. 12. 

 

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
maknuti zarez 
 
12. određuje troškove i naknade za rad stegovnih tijela 

i Centra za mirenje pri Komori, 

 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA, ali 
greškom nije 
izvršen ispravak 

Članak 19. st. 12. je modificiran kako slijedi: 

12. određuje troškove i naknade za rad stegovnih tijela 

i Centra za mirenje pri Komori 
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Članak 19. st. 14. 

 

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
! 

14. osigurava unaprjeđenje suradnje s komorama u 

drugim zemljama, te s odgovarajućim stručnim i 

profesionalnim udrugama u zemlji i inozemstvu 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 19. st. 14.. je modificiran kako slijedi: 

 
14. osigurava unaprjeđenje suradnje s komorama u 

drugim zemljama, te s odgovarajućim stručnim i 

profesionalnim udrugama u zemlji i inozemstvu 

Članak 19. st. 17. 

 

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
predlaže; Skupština bi ga trebala potvrditi zajedno s 
donošenjem odluke o raspisivanju  izbora 
 
17. imenuje Izborno povjerenstvo 

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Prema Statutu, Upravni odbor imenuje sve odbore, 
radne skupine i povjerenstva pa je operativno da 
imenuje i Izborno povjerenstvo  

Članak 23. st. 2. 

 

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 

sustav se mora liberalizirati; svi članovi Skupštine između 

kojih se bira predsjednik imaju izborni legitimitet; nije 

potrebno daljnje sužavanje kruga mogućih kandidata. 

(2) Za predsjednika Komore može biti biran član 

Komore koji najmanje tri godine kontinuirano sudjeluje 

u radu tijela ili radnih tijela Komore ili drugih strukovnih 

organizacija i koji je najmanje pet godina član Komore. 

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Predsjednik Komore treba biti osoba koja poznaje 
rad Komore i ima iskustvo u javnom strukovnom 
radu, što osigurava stabilnost institucije 

Članak 26. st. 2. 

 

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 

nedostaje 'a' na kraju 

(2) Zamjenik predsjednika Komore bira na prvoj 

konstituirajućoj sjednici Upravni odbor, na prijedlog 

predsjednika. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 26. st. 2. je modificiran kako slijedi: 

 
(2) Zamjenika predsjednika Komore bira na prvoj 

konstituirajućoj sjednici Upravni odbor, na prijedlog 

predsjednika. 
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Članak 28. st. 2. 

 

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 

potrebno unijeti mogućnost osnivanja novog područnog 

odbora ukoliko se članovi s određenog teritorijalnog 

područja za to izjasne 

((2) Upravni odbor, na prijedlog najmanje 75% članova 

Komore s područja jedinice područne samouprave 

odlučuje o spajanju, pripajanju ili ukidanju područnih 

odbora. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 26. st. 2. je modificiran kako slijedi: 

 
(2) Upravni odbor, na prijedlog najmanje 75% članova 

Komore s područja jedinice područne samouprave 

(županije) odlučuje o osnivanju novih te spajanju, 

pripajanju ili ukidanju postojećih područnih odbora. 

 

Članak 31. st. 2. al. 6. 

 

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
Dodati „ZA“ 
 
– predlaže svoje članove u tijela, odbore, radne skupine, 

povjerenstava, stručne savjete, ekspertne radne 

skupine, za voditelja i zamjenika voditelja za pojedina 

strukovna područja i sl. te predlaže svoje članove za 

Listu izmiritelja i Listu članova Povjerenstva za nadzor 

nad radom članova Komore 

 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 31. st. 2. al. 6. je modificiran kako slijedi: 

– predlaže svoje članove u tijela, odbore, radne 

skupine, povjerenstava, stručne savjete, ekspertne 

radne skupine, za voditelja i zamjenika voditelja za 

pojedina strukovna područja i sl. te predlaže svoje 

članove za Listu izmiritelja i Listu članova 

Povjerenstva za nadzor nad radom članova Komore 

Članak 31. st. 3.  DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
potrebno je ustanoviti kvorum 

(3) Vijeće područnog odbora donosi odluku većinom 

glasova nazočnih članova. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 31. st. 3. je dodan kako slijedi, a st.3 je 

postao st.4: 

(3) Vijeće područnog odbora komore pravovaljano 

odlučuje, ako je sjednici nazočno više od polovine 

njegovih članova.  

VIII. UPIS U 

IMENIKE, UPISNIKE, 

EVIDENCIJE I 

REGISTRE 

Članak 35.  

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 

pogrešan broj članka (ponavlja se 35.) – potrebno 

prenumerirati 

Članak 35. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 35 je modificiran kako slijedi: 

 
Članak 36. 
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Članak 36.  DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
Članak 37. 

 
Članak 36. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 36 je modificiran kako slijedi: 

 
Članak 37. 

Članak 37.  DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
Članak 38. 

 
Članak 37. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 37 je modificiran kako slijedi: 

 
Članak 38. 

Članak 37. st 1 i st. 2. DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
ako je propisano zakonom, nije potrebno ponavljati 

(1) Postupak upisa u Imenik ovlaštenih arhitekata, 

Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista, Imenik 

krajobraznih arhitekata, Imenik inženjera gradilišta i/ili 

voditelja radova i Imenik stranih ovlaštenih osoba 

Komore propisuje se općim aktom Komore, koji donosi 

Upravni odbor Komore, uz prethodnu suglasnost 

Ministarstva. 

(2) Postupak za privremeno ili povremeno pružanje 

usluga i postupak priznavanja inozemne stručne 

kvalifikacije za strane osobe propisuje se općim aktom 

Komore, kojeg donosi Skupština Komore, uz prethodnu 

suglasnost Ministarstva. 

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Formulacija je definirana čl. 20 stavak 2. Zakona o 
komori arhitekata i komorama inženjera u 
graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 
114/18, 110/19) i potrebno je da bude naglašena u 
Statutu 

Članak 38.  DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
Članak 39. 

 
Članak 38. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 38 je modificiran kako slijedi: 

 
Članak 39. 



 

17 

 

Članak 38.  DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 

ponavlja se u svakoj alineji 

(1) Članu Komore članstvo miruje ako: 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 39. je modificiran kako slijedi: 

 (1) Članu Komore članstvo miruje: 

Članak 39.  DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
Članak 40. 
 
Članak 39. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 39 je modificiran kako slijedi: 

 
Članak 40. 

Članak 40.  DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 

Članak 41. 
 
Članak 40. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 40 je modificiran kako slijedi: 

 
Članak 41. 

Članak 41.  DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 

Članak 42. 
 
Članak 41. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 41 je modificiran kako slijedi: 

 
Članak 42. 

Članak 42.  DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 

Članak 43. 
 
Članak 42. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 42 je modificiran kako slijedi: 

 
Članak 43. 

Članak 43.  DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 

Članak 44. 
 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 43 je modificiran kako slijedi: 

 
Članak 44. 
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Članak 43. 

Članak 44.  DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 

Članak 45. 
 
Članak 44. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 45. je modificiran kako slijedi: 

 
Članak 46. 

Članak 45.  DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
Članak 46. 
 
Članak 45. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 45 je modificiran kako slijedi: 

 

Članak 46. 

Članak 46.  DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
Članak 47. 
 
Članak 46. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 46 je modificiran kako slijedi: 

 

Članak 47. 

Članak 47.  DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
Članak 48. 
 
Članak 47. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 47 je modificiran kako slijedi: 

 

Članak 48. 

Članak 48.  DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
Članak 49. 
 
Članak 48. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 48 je modificiran kako slijedi: 

 

Članak 49. 

Članak 49.  DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
Članak 50. 
 
Članak 49. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 49 je modificiran kako slijedi: 

 

Članak 50. 
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Članak 49. st. 1. DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 

47. se ponavlja u svakoj alineji 

 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 50. st. 1. je modificiran kako slijedi: 

 (1) Zadaće struke krajobrazne arhitekture u svojstvu 

suradnika osoba iz članka 48 su: 

– izrada krajobraznih elaborata koji prethode izradi 

glavnog projekta, 

– izrada krajobraznih elaborata i drugih stručnih 

podloga kao što su izrada studija, analiza, idejnih i 

varijantnih krajobraznih rješenja i sl., 

– suradnja u izradi arhitektonskih projekata za 

krajobrazno uređenje građevina i krajobraznu 

arhitekturu, 

– suradnja u izradi iskaza procijenjenih troškova 

građenja za krajobrazno uređenje građevina i 

krajobraznu arhitekturu, 

– suradnja u izradi arhitektonskog projekta postojećeg 

stanja za sve građevine iz članka 48. stavka 2., 

– suradnja u izradi arhitektonske snimke izvedenog 

stanja iz članka 48. stavka 2., 

– suradnja u izradi dijelova projekta uklanjanja za sve 

građevine iz članka 48. stavka 2.. 

Članak 50.  DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
Članak 51. 
 
Članak 50. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 50 je modificiran kako slijedi: 

 

Članak 51. 
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Članak 51.  DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
Članak 52. 
 
Članak 51. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 51 je modificiran kako slijedi: 

 

Članak 52. 

Članak 52.  DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
Članak 53. 
 
Članak 52. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 52 je modificiran kako slijedi: 

 

Članak 53. 

Članak 53.  DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
Članak 54. 
 
Članak 53. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 53 je modificiran kako slijedi: 

 

Članak 54. 

Članak 54.  DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
Članak 55. 
 
Članak 54. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 54 je modificiran kako slijedi: 

 

Članak 55. 

Članak 55.  DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
Članak 56. 
 
Članak 55. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 55 je modificiran kako slijedi: 

 

Članak 56. 

Članak 55. st. 1. DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
zamijeniti sa 'članova Komore' (ujednačiti izričaj) 

1) Za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog 

arhitekta, ovlaštenog arhitekta urbanista, krajobraznog 

arhitekta, inženjera gradilišta i/ili voditelja radova 

arhitektonske struke te strane ovlaštene osobe određuju 

se stegovne mjere propisane Zakonom. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA  

Članak 55. st. 1. je modificiran u članak 55. st. 1 kako 

slijedi: 

1) Za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda članova 

Komore određuju se stegovne mjere propisane 

Zakonom. 
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Članak 55. st. 2. DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 

Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista 

možda ' imenike, upisnike i evidencije'? 

(2) U slučaju izricanja stegovne mjere zabrane 

obavljanja poslova nadležno tijelo Komore će po 

službenoj dužnosti istu upisati u Imenik ovlaštenih 

arhitekata, Imenik ovlaštenog arhitekta urbanista, 

Imenik krajobraznih arhitekata, Imenik inženjera 

gradilišta i/ili voditelja radova i Imenik stranih ovlaštenih 

osoba. 

Prijedlog se 
dijelom 
PRIHVAĆA,  

Članak 55. st. 2. je modificiran u članak 56. st. 2  

kako slijedi: 

(2) U slučaju izricanja stegovne mjere zabrane 

obavljanja poslova nadležno tijelo Komore će po 

službenoj dužnosti istu upisati u Imenik ovlaštenih 

arhitekata, Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista, 

Imenik krajobraznih arhitekata, Imenik inženjera 

gradilišta i/ili voditelja radova i Imenik stranih 

ovlaštenih osoba. 

Članak 56.  DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
Članak 57. 
 
Članak 56. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 56 je modificiran kako slijedi: 

 

Članak 57. 

Članak 57.  DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
Članak 58. 
 
Članak 57. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 57 je modificiran kako slijedi: 

 

Članak 58. 

Članak 58.  DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
Članak 59. 
 
Članak 58. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 58 je modificiran kako slijedi: 

 

Članak 59. 
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Članak 59.  DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
Članak 60. 
 
Članak 59. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 59 je modificiran kako slijedi: 

 

Članak 60. 

Članak 60.  DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
Članak 61. 
 
Članak 60. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 60 je modificiran kako slijedi: 

 

Članak 61. 

Članak 61.  DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
Članak 62. 
 
Članak 61. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 61 je modificiran kako slijedi: 

 

Članak 62. 

Članak 61. st. 1. DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 

ili natpolovična većina svih članova Skupštine Komore. 

(1) Inicijativu za donošenje pravilnika, poslovnika i 

drugih općih akata te za izmjene i dopune mogu dati 

predsjednik Komore, Upravni odbor Komore, Nadzorni 

odbor Komore ili Područni odbor Komore. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA  

Članak 61. st. 1. je modificiran u članak 62. st. 1  

kako slijedi: 

(1) Inicijativu za donošenje pravilnika, poslovnika i 

drugih općih akata te za izmjene i dopune mogu dati 

predsjednik Komore, Upravni odbor Komore, Nadzorni 

odbor Komore, Područni odbor Komore ili 

natpolovična većina svih članova Skupštine Komore. 

Članak 61. st. 2. DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 

Inicijativu koju je pokrenula ili podržava natpolovična većina 

svih članova Skupštine Komore, Upravni odbor je dužan 

prihvatiti i provesti. 

 

Prijedlog se  
PRIHVAĆA  

Članak 61. st. 2. je modificiran u članak 62. st. 2 i st.3 

kako slijedi:   

(2) Inicijativa iz stavka 1. ovog članka upućuje se 

Upravnom odboru Komore te ako Upravni odbor 

Komore prihvati inicijativu, prosljeđuje ju radnom tijelu 

Komore, nadležnom za normativne poslove, koji 

izrađuje Nacrt prijedloga akta, odnosno njegovih 

izmjena i dopuna te ga upućuje Upravnom odboru na 

raspravu, a po okončanoj raspravi izrađuje Konačni 
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prijedlog akta, koji utvrđuje Upravni odbor Komore i 

upućuje nadležnom tijelu na usvajanje. 

(3) Inicijativu koju je pokrenula ili podržava 

natpolovična većina svih članova Skupštine Komore, 

Upravni odbor je dužan prihvatiti. 

Članak 62.  DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
Članak 63. 
 
Članak 62. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 62. je modificiran kako slijedi: 

 

Članak 63. 

Članak 63.  DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
Članak 64. 
 
Članak 63. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 63. je modificiran kako slijedi: 

 

Članak 64. 

Članak 63. st. 4. DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 

Skupština Komore 

(4) Odluku o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, 

organizacijsku strukturu, nadležnost, opis poslova te 

okvirni broj službenika s naznakom njihovih osnovnih 

poslova i zadaća i stručnih uvjeta potrebnih za njihovo 

obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, potrebne za 

obavljanje poslova iz djelokruga Komore, donosi 

Upravni odbor Komore, na prijedlog predsjednika 

Komore. 

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA,  

Članak 63. st. 4. je modificiran u članak 64. st. 4   

Poslovanje Tajništva je u ovlasti Poslodavca i mora 

biti u skladu sa Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 

98/19). Upravni odbor Komore na čelu s 

Predsjednikom izvršno je tijelo koje vodi poslovanje 

Komore i nadležan je za izvršenje programa rada 

Komore i donesenih odluka te je također odgovoran i 

za osiguranje operativnog funkcioniranja Tajništva, u 

svrhu efikasnog vođenja poslovanja. Predsjednik 

komore je Poslodavac u slučaju HKA i ovlašten je 

uređivati radne odnose sa zaposlenicima na temelju 

Zakona o radu.  

Članak 64.  DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
Članak 65. 
 
Članak 64. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 64. je modificiran kako slijedi: 

 

Članak 65. 
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Članak 65.  DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
Članak 66. 
 
Članak 65. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 65. je modificiran kako slijedi: 

 

Članak 66. 

Članak 66.  DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
Članak 67. 
 
Članak 66. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 66. je modificiran kako slijedi: 

 

Članak 67. 

Članak 67.  DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
Članak 68. 
 
Članak 67. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 67. je modificiran kako slijedi: 

 

Članak 68. 

Članak 68.  DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
Članak 69. 
 
Članak 68. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 68. je modificiran kako slijedi: 

 

Članak 69. 

Članak 69.  DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
Članak 70. 
 
Članak 69. 

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

Članak 69. je modificiran kako slijedi: 

 

Članak 70. 

Članak 69. DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
da li je potrebno unijeti odredbu: 

(1) Danom stupanja na snagu ovog Statuta 

predsjednik Komore, Skupština, Upravni odbor, 

Nadzorni odbor, Vijeća područnih odbora, stegovni 

tužitelj, zamjenici stegovnog tužitelja, suci Stegovnog 

suda i Višeg stegovnog suda izabrani, odnosno, 

imenovani temeljem Statuta Komore (»Narodne 

Prijedlog se 
DIJELOM 
PRIHVAĆA,  

Članak 69. je modificiran u članak 70. kako slijedi: 

Do dana stupanja na snagu općih akata, koji se 

donose temeljem Zakona i ovog Statuta, primjenjuju 

se trenutno važeći akti Komore, u dijelu u kojem nisu 

u suprotnosti s odredbama Zakona i ovog Statuta. 

Komora će organizaciju i opće akte uskladiti sa 

odredbama ovog Statuta u najkraćem mogućem roku. 
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novine« 140/15, 43/17 i 85/19), nastavljaju s radom do 

isteka mandata 2024. godine, odnosno, do isteka roka 

na koji su imenovani. 

Do dana stupanja na snagu općih akata, koji se 
donose temeljem Zakona i ovog Statuta, primjenjuju se 
trenutno važeći akti Komore, u dijelu u kojem nisu u 
suprotnosti s odredbama Zakona i ovog Statuta. 

  

   Također se dodaje novi članak 71. 

Danom stupanja na snagu ovog Statuta predsjednik 

Komore, Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, 

Vijeća područnih odbora, Stegovni tužitelj, Zamjenici 

stegovnog tužitelja, Suci stegovnog suda i Višeg 

stegovnog suda izabrani, odnosno, imenovani 

temeljem Statuta komore (»Narodne Novine« 140/15, 

43/17 i 85/19), nastavljaju s radom do isteka 

mandata 2024. godine. 

Članak 70.  DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA 
Maja Furlan Zimmermann  
 
Članak 72. 
 
Članak 70. 

Prijedlog se 
dijelom 
PRIHVAĆA 

Članak 70. je modificiran kako slijedi: 

 

Članak 72. 

Članak 71.   
Članak 73. 
 
Članak 71. 

 Članak 71. je modificiran kako slijedi: 

 

Članak 73. 

Članak 72.   
Članak 74. 
 
Članak 72. 

 Članak 72. je modificiran kako slijedi: 

 

Članak 74. 
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Članak 6. st. 6a Nada Orbanić-Sapundžić 
 
Novi stavak 6a.: 
Usklađuje stručni naziv za članove koji su završili 
fakultete u bivšoj Jugoslaviji sa sadašnjim nazivljem 
prema sadašnjim zakonima za one članove koji to 
zatraže. 

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Nije u ovlasti Komore niti predmet Statuta 

Članak 7. st. 4a Nada Orbanić-Sapundžić 
 
Novi stavak 4a: 
surađuje sa svojim članovima koji predlažu i razmatraju 

pitanja iz područja prostornog uređenja, urbanizma i 

arhitekture i promiče njihove aktivnosti koje poduzimaju 

u cilju unapređenja i kvalitete arhitektonske djelatnosti i 

okoliša općenito 

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Sadržano u drugim člancima 

Članak 7. st. 14a Nada Orbanić-Sapundžić 
 
Novi stavak 14a: 
Obavještava članove o dospijeću plaćanja članarine,  

osiguranja i slično 

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Sadržano u drugim člancima 

Članak 10. st. 2 Nada Orbanić-Sapundžić 
 
Prijedlog:  

Zašto član koji nije platio članarinu može potpisivati 

projekte I zar to ne bi trebalo onemogućiti dodavanjem 

takve odredbe u stavak (2) ? 

 

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Predmet Pravilnika o stegovnom postupanju 

Članak 28. st. 3 Nada Orbanić-Sapundžić 
 
Novi stavak 3: 
Prijedlog za formiranje novog PO daje Komori jedinica 

područne samouprave na prijedlog najmanje 75% 

članova Komore s područja te jedinice. 

Prijedlog se  
PRIHVAĆA 

Članak 28. st.. 2  je modificiran kako slijedi: 

(2) Upravni odbor, na prijedlog najmanje 75% članova 

Komore s područja jedinice područne samouprave 

(županije) odlučuje o osnivanju novih te spajanju, 

pripajanju ili ukidanju postojećih područnih odbora. 
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Članak 47. st. 1.al. 3 Nada Orbanić-Sapundžić 
 

PITANJE: 

Može li ovlašteni projektant obavljati I poslove 

inženjera gradilišta, na istoj zgradi i/ili na drugoj zgradi 

od one koju je projektirao ? To bi trebalo definirati u 

članku 47. st.(1) točka 3. 

Pitanje se NE 
PRIHVAĆA,  

Ne može se propisati Statutom 

Članak 48.  Nada Orbanić-Sapundžić 
 

MIŠLJENJE: 

Po meni bi trebalo jasnije opisati radove koje kao 

inženjer gradilišta i/ili voditelj radova, radi arhitekt. 

Nejasno je I stvara zabunu u praksi. 

Mišljenje se NE 
PRIHVAĆA,  

Ne može se detaljnije propisati Statutom 

Članak 67. st. 2. Nada Orbanić-Sapundžić 
 

Prijedlog za st. 2. nove al. 6.: 

6. Potrebe Područnih odbora Komore prema određenoj 
odluci Komore 

Prijedlog se 
dijelom 
PRIHVAĆA,  

Članak 67. st.. 2  je modificiran u članak 68. st.2. 

dodana je nova t.5. kako slijedi: 

5. opravdani troškovi Područnih odbora Komore 

prema Planu prihoda i rashoda Pomore 

Dosadašnja st.2. t.5. postaje t.6 
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Članak 47. iza st. 6. ODBOR KRAJOBRAZNIH ARHITEKATA  
Robert Duić 
 
Prijedlog za Članak 47. iza st. 6..: 

Krajobrazni arhitekti upisani u Imenik ovlaštenih 
arhitekata prije 1.1.2019. obavljaju poslove odgovorne 
osobe (projektanta) u okviru zadaća struke krajobrazne 
arhitekture. 
Prijedlog se zasniva na neprijepornoj činjenici da su 
krajobrazni arhitekti neraskidivi dio procesa prostornog 
uređenja i gradnje, a njegovim prihvaćanjem 
arhitektonski ceh bi iskazao nedvosmislenu podršku 
potrebi zadržavanja krajobraznih arhitekata u 
formalnom okrilju tog procesa, te dodatno zaštitio 
njihova stečena prava. 

Prijedlog se 
dijelom 
PRIHVAĆA,  

Članak 47. je modificiran u članak 48. te je ubačen 

novi st. 7. kako slijedi: 

(7) Krajobrazni arhitekti upisani u imenik ovlaštenih 

arhitekata prije 1. siječnja 2019. obavljaju poslove 

ovlaštene osobe u okviru zadaća struke krajobrazne 

arhitekture iz čl. 50 Statuta  

Dosadašnje st.7-10. se pomiču i postaju st. 8 – 11. 
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Članak 16. st. 3.i 4 PODRUČNI ODBOR SPLIT     
Nikša Bilić…. 
 
Prijedlog: 

(3) Princip regionalne zastupljenosti iz stavka 2. ovoga 
članka smatra se zadovoljenim ukoliko je u Upravnom 
odboru zastupljeno minimalno sedam Područnih 
odbora računajući i predsjednika Komore. 
 
(4)U slučaju iz stavka 3. članovi Upravnog odbora, do 
ukupnog broja od deset, mogu biti predstavnici bilo 
kojeg drugog Područnog odbora 
 
Ukoliko govorimo o regionalnoj zastupljenosti onda se 
ne može članove onih PO koji nisu na kandidacijskoj 
listi predsjednika/ice ili zastupljeni u UO zamjenjivati 
članovima iz drugih PO. To je izravna diskriminacija.  
 

Prijedlog se 
dijelom 
PRIHVAĆA,  
te se dodatno 
MIJENJA - 
DOPUNJUJE 

Članak 16. je modificiran kako slijedi: 

((1) Upravni odbor čine predsjednik Komore i 

dvanaest članova koje iz redova članova Skupštine 

bira Skupština Komore na izbornoj sjednici. 

(2) Zatvorenu kandidacijsku listu za izbor dvanaest 

članova Upravnog odbora predlaže predsjednik 

Komore, uvažavajući princip regionalne zastupljenosti 

i to: 

1) četiri člana iz PO-a Zagreb, 

2) jedan član iz PO-a Dubrovnik, 

3) jedan član iz PO-a Split,  

4) jedan član iz PO-a Zadar, 
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Dakle, ukoliko se ide na princip regionalne 
zastupljenosti, onda svi PO moraju biti zastupljeni u 
UO, a od onih koji nisu na kandidacijskoj listi, u UO 
ulazi član vijeća PO koji je izabran od samog Vijeća 
PO ili predsjednik tog Vijeća, ukoliko ne može doći do 
konsenzusa unutar samog Vijeća PO.  

5) jedan član iz PO-a Osijek, 

6) jedan član iz PO-a Karlovac, 

7) jedan član iz PO-a Varaždin 

8) jedan član iz PO-a Rijeka i 

9) jedan član iz PO-a Istra. 

(3) Područni odbori su dužni najkasnije  5 dana prije 

datuma održavanja  izborne skupštine dostaviti popis 

minimalno dva kandidata za članove Upravnog odbora 

(4) Princip regionalne zastupljenosti iz stavka 2. ovoga 

članka smatra se zadovoljenim ukoliko je u Upravnom 

odboru zastupljeno minimalno sedam područnih 

odbora računajući i predsjednika Komore  

(5) Predsjednik će formirati kandidacijsku listu za 

upravni odbor od članova koje su predložili Područni 

odbori, a ukoliko pojedini Područni odbor nije dostavio 

popis kandidata na način iz stavka 3. ovoga članka, 

predsjednik će sam odabrati nedostajućeg člana iz 

sastava Skupštine, do ukupnog broja dvanaest, u 

skladu sa stavkom 4. ovoga članka 

(6) Predsjednik UO je predsjednik Komore. 

(7) Odluku o izboru članova Upravnog odbora 

Skupština donosi na prijedlog predsjednika Komore. 
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Članak 23. st. 2 PODRUČNI ODBOR SPLIT     
Nikša Bilić…. 
 
Prijedlog :  

Za predsjednika Komore može biti biran član Komore 

koji najmanje tri godine kontinuirano sudjeluje u radu 

tijela ili radnih tijela Komore ili drugih strukovnih 

organizacija i koji je najmanje pet godina član Komore. 

Za predsjednika Komore može biti biran član Komore 

koji najmanje dvije godine kontinuirano sudjeluje u 

radu tijela ili radnih tijela Komore ili drugih strukovnih 

organizacija i koji je najmanje tri godine član Komore.  

Obrazloženje:  
Posljedica uvođenja predloženih restriktivnih odredbi o 
uvjetima za kandidata značajno smanjuje broj mogućih 
kandidata i pritom onemogućava dolazak novih ljudi na 
čelna mjesta u Komori, a što je u suprotnosti s željom 
za demokratizacijom izbornog procesa 
 

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

U odnosu na dosadašnji Statut (NN 140/15 i 43/17, 

85/19) u kojem u članku 23., stavak 2. stoji: 

„(2) Za predsjednika Komore može biti biran član 

Komore koji najmanje 3 (tri) godine kontinuirano 

sudjeluje u radu tijela Komore i koji je najmanje 5 

(pet) godina član Komore“ 

Prijedlog Statuta u članku 23. stavak 2. bitno 

olakšava uvjete za kandidaturu za predsjednika 

Komore i omogućava članovima Komore koji imaju 

iskustvo u radu drugih strukovnih organizacija da se 

kandidiraju za predsjednika Komore, čime se 

osigurava stabilnost institucije: 

(2) Za predsjednika Komore može biti biran član 

Komore koji najmanje tri godine kontinuirano 

sudjeluje u radu tijela ili radnih tijela Komore ili 

drugih strukovnih organizacija i koji je najmanje 

pet godina član Komore. 

Članak 32. st. 4 PODRUČNI ODBOR SPLIT     
Nikša Bilić…. 
 
Prijedlog : 

Predlažemo da se rad u bilo kojem tijelu komore 
ograniči na maksimalno 3 mandata odnosno ukupno 
12 godina, jer bi se na taj način omogućio dotok novih 
članova HKA u sva tijela Komore, te bi se izbjegao 
efekt rotacije istih ljudi u Komori, koji je odlika 
dosadašnjeg rada i djelovanja u Komori.  

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Izbori za tijela Komore su potpuno slobodni i izborna 

procedura omogućava demokratsku slobodu 

svakome članu da bira i da bude biran. 

Ograničavanje slobode izbora za bilo kog člana 

Komore smatramo nedemokratskim. 
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Pravilnik o dodjeli  

godišnjih nagrada HKA 

PODRUČNI ODBOR SPLIT     
Nikša Bilić…. 

 
Prijedlog : 

Predlažemo i konkretnu promjenu sustava medalja 
komore. Naime jako smo mala zemlja, pa je 
multipliciranje nagrada posve nepotrebno. Predlažemo 
ukidanje onih medalja koje se konceptom preklapaju s 
onima od UHA-e. Predlažemo dodjelu medalje za 
Urbanizam i to svako drugu godinu i medalju za 
konceptualni pothvat/ideju. Cijelu temu medalja 
potrebno je još dodatno analizirati i raspraviti unutar 
skupštine.  
 

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Nije predmet propisivanja Statutom 
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Članak 13. st. 5. al. 1. 

 

PODRUČNI ODBOR OSIJEK 
Željka Jurković 
 
PREDLAŽE;  
Skupština određuje visinu naknada za javno pravne i 
druge usluge koje pruža Komora (cjenik, standard 
usluga i sl.),                     

Prijedlog nije 
razumljiv,  
VEĆ RANIJE 
DEFINIRANO U 
PRIJEDLOGU 
STATUTA 
  

Već ranije definirano u Prijedlogu Statuta, članak 13. 

stavak 5. točka 1. 

(5) Skupština Komore odlučuje o: 

1. visini upisnina, članarina i naknada za javno pravne 

i druge usluge Komore, 

Članak 13. st. 5. al. 2. 

 

PODRUČNI ODBOR OSIJEK 
Željka Jurković 
 
PREDLAŽE;  
Skupština odlučuje o sklapanju pravnih poslova čija je 
pojedinačna bruto vrijednost veća od 75.000,00 kuna,  
 

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Predloženi iznos od 75.000 kn je potpuno 

neoperativan za efikasan rad Komore. Upravni odbor 

ne može donositi odluke o sklapanju pravnih poslova 

koji nisu predviđeni Planom prihoda i rashoda, ali 

unutar utvrđenih iznosa mora imati operativnu 

mogućnost samostalnog odlučivanja i sklapanja 

ugovora. 
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Članak 13. st. 5. al. 5. 

 

PODRUČNI ODBOR OSIJEK 
Željka Jurković 
 
PREDLAŽE;  
Skupština donosi odluku o osnivanju trgovačkih 
društava, udruga i drugih pravnih osoba  

Prijedlog nije 
razumljiv,  
VEĆ RANIJE 
DEFINIRANO U 
PRIJEDLOGU 
STATUTA 
 

Već ranije definirano u Prijedlogu Statuta, članak 13. 

stavak 5. točka 5. 

(5) Skupština Komore odlučuje o: 

... 

5. donosi odluku o osnivanju trgovačkih društava, 

udruga i drugih pravnih osoba, 

Članak 13. st. 8. al. 1. 

 

PODRUČNI ODBOR OSIJEK 
Željka Jurković 
 
PREDLAŽE;  
Skupština predlaže kandidata/kandidate za 
predsjednika HKA 

Prijedlog nije 
razumljiv, 
VEĆ RANIJE 
DEFINIRANO U 
PRIJEDLOGU 
STATUTA 
 

Već ranije definirano u Prijedlogu Statuta, članak 13. 

stavak 8. točka 1. 

(8) Skupština Komore imenuje i razrješava: 

– predsjednika Komore 

Već ranije definirano u Prijedlogu Statuta, članak 23. 

stavak 3.  

(3) Prijedlog za izbor predsjednika Komore može dati:  

– Upravni odbor Komore, 

– najmanje jedna trećina članova Skupštine Komore. 

Članak 16.  PODRUČNI ODBOR OSIJEK 
Željka Jurković 
 
PREDLAŽE;  
Tražimo drugačije formuliranje Članka 16. koje će biti 
raspravljeno od strane svih PO, konsensualno, 
usuglašeno, a ne nametnuto od strane predsjednice i 
UO! Jedino prava demokratska i široka rasprava 
omogućiti će da se slijedeći izbori HKA provedu 
demokratski, jasno, transparentno i s jasnim i 
nedvojbenim izbornim pravilima!                                                     

 

 

Prijedlog se 
dijelom 
PRIHVAĆA,  
te se dodatno 
MIJENJA - 
DOPUNJUJE 

Članak 16. je modificiran kako slijedi: 

((1) Upravni odbor čine predsjednik Komore i 

dvanaest članova koje iz redova članova Skupštine 

bira Skupština Komore na izbornoj sjednici. 

(2) Zatvorenu kandidacijsku listu za izbor dvanaest 

članova Upravnog odbora predlaže predsjednik 

Komore, uvažavajući princip regionalne zastupljenosti 

i to: 

1) četiri člana iz PO-a Zagreb, 

2) jedan član iz PO-a Dubrovnik, 

3) jedan član iz PO-a Split,  
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4) jedan član iz PO-a Zadar, 

5) jedan član iz PO-a Osijek, 

6) jedan član iz PO-a Karlovac, 

7) jedan član iz PO-a Varaždin 

8) jedan član iz PO-a Rijeka i 

9) jedan član iz PO-a Istra. 

(3) Područni odbori su dužni najkasnije  5 dana prije 

datuma održavanja  izborne skupštine dostaviti popis 

minimalno dva kandidata za članove Upravnog odbora 

(4) Princip regionalne zastupljenosti iz stavka 2. ovoga 

članka smatra se zadovoljenim ukoliko je u Upravnom 

odboru zastupljeno minimalno sedam područnih 

odbora računajući i predsjednika Komore  

(5) Predsjednik će formirati kandidacijsku listu za 

upravni odbor od članova koje su predložili Područni 

odbori, a ukoliko pojedini Područni odbor nije dostavio 

popis kandidata na način iz stavka 3. ovoga članka, 

predsjednik će sam odabrati nedostajućeg člana iz 

sastava Skupštine, do ukupnog broja dvanaest, u 

skladu sa stavkom 4. ovoga članka 

(6) Predsjednik UO je predsjednik Komore. 

(7) Odluku o izboru članova Upravnog odbora 

Skupština donosi na prijedlog predsjednika Komore. 

Članak 19. st. 11. 

 

PODRUČNI ODBOR OSIJEK 
Željka Jurković 
 
PREDLAŽE;  
Skupština donosi Odluku o iznosima naknade, 
nagrade, dnevnica i putnih troškova za članove tijela 
Komore 

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Efikasnije je da troškove i naknade, sukladno Planu 

prihoda i rashoda koji usvaja Skupština HKA 

određuje Upravni odbor koji vodi financijsko 

poslovanje Komore 
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Članak 19. st. 12. 

 

PODRUČNI ODBOR OSIJEK 
Željka Jurković 
 
PREDLAŽE;  
Skupština određuje troškove i naknade za rad 
stegovnih tijela i Centra za mirenje pri Komori, 

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Operativno je efikasnije da troškove i naknade, 

sukladno Planu prihoda i rashoda koji usvaja 

Skupština HKA određuje Upravni odbor koji vodi 

financijsko poslovanje Komore 

 

Članak 19. st. 17. 

 

PODRUČNI ODBOR OSIJEK 
Željka Jurković 
 
PREDLAŽE;  
Skupština imenuje i razrješava Izborno povjerenstvo 

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Prema Statutu, Upravni odbor imenuje sve odbore, 

radne skupine i povjerenstva pa prema tome imenuje 

i Izborno povjerenstvo  

Članak 19. st. 18. 

 

PODRUČNI ODBOR OSIJEK 
Željka Jurković 
 
PREDLAŽE;  
Skupština razmatra godišnje izvješće o radu Odbora 
za zakonodavstvo, Odbora za urbanizam, Odbora za 
financije i Odbora za praćenje postupaka javne nabave 

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Izvješće o radu odbora sastavni je dio Izvješća o 

izvršenju Programa rada Komore i ne treba ga 

posebno navoditi 

Prema članku 13, stavak4., Prijedloga Statuta 

(4) Skupština Komore donosi: 

... 

– Program rada Komore i prihvaća Izvješće o izvršenju 

tog Programa 

Članak 19. st. 19. 

 

PODRUČNI ODBOR OSIJEK 
Željka Jurković 
 
PREDLAŽE;  
Skupština imenuje i razrješava članove Odbora za 
financije, Odbora za osiguranje, Odbora za 
zakonodavstvo, Odbora za urbanizam, Odbora za 
praćenje postupaka javne nabave                                                              

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Izvršenje Programa rada Komore je u ovlasti 

Upravnog odbora, a kako odbori izvršavaju dijelove 

Programa rada, njihov rad treba biti u ovlasti 

Upravnog odbora. Imenovanje i razrješavanje treba 

biti sukladno članku 19. točka  

 19. osniva, imenuje i razrješava članove odbora, 

radnih skupina, povjerenstava, stručnih savjeta, 

ekspertnih radnih skupina, voditelja i zamjenika 

voditelja za pojedina strukovna područja i sl. 
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Članak 19. st. 22. 

 

PODRUČNI ODBOR OSIJEK 
Željka Jurković 
 
PREDLAŽE;  
Skupština imenuje i razrješava glavnog tajnika Komore 

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Poslovanje Tajništva je u ovlasti Poslodavca i mora 

biti u skladu sa Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 

98/19). Upravni odbor Komore na čelu s 

Predsjednikom izvršno je tijelo koje vodi poslovanje 

Komore i nadležan je za izvršenje Programa rada 

Komore i donesenih odluka te je također odgovoran i 

za osiguranje operativnog funkcioniranja Tajništva, u 

svrhu efikasnog vođenja poslovanja.  

22. na prijedlog predsjednika Komore imenuje i 

razrješava glavnog tajnika Komore 

Članak 19. st. 25. 

 

PODRUČNI ODBOR OSIJEK 
Željka Jurković 
 
PREDLAŽE;  
Skupština imenuje i razrješava predsjednika Centra za 
mirenje pri Komori 

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Centar za mirenje pri Komori je unutar ovlasti 

Upravnog odbora Komore  

 

25 imenuje i razrješava predsjednika Centra za 

mirenje pri Komori 

Članak 19. st. 27. 

 

PODRUČNI ODBOR OSIJEK 
Željka Jurković 
 
PREDLAŽE;  
Skupština imenuje i razrješava Povjerenstvo za nadzor 
nad radom članova Komore   

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Upravni odbor imenuje sve odbore, radne skupine i 

povjerenstva pa prema tome imenuje i Povjerenstvo 

za nadzor nad radom članova Komore 

27. utvrđuje listu članova povjerenstva za nadzor nad 

radom članova Komore 

Članak 23. st. 2. 

 

PODRUČNI ODBOR OSIJEK 
Željka Jurković 
 
PREDLAŽE;  
da nema uvjeta za kandidate za predsjednika HKA (što 
je neusuglašeno bilo određeno u Prijedlogu Statuta koji 
je bio upućen u e-savjetovanje; u jednim materijalu se 
prihvaća prijedlog PO da nema uvjeta za predsjednika, 
a u samom tekstu Prijedloga Statuta su oni ponovno 
utvrđeni).                  

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

U odnosu na dosadašnji Statut (NN 140/15 i 43/17, 

85/19) u kojem u članku 23., stavak 2. stoji: 

„(2) Za predsjednika Komore može biti biran član 

Komore koji najmanje 3 (tri) godine kontinuirano 

sudjeluje u radu tijela Komore i koji je najmanje 5 

(pet) godina član Komore“ 

Prijedlog Statuta u članku 23. stavak 2. bitno 

olakšava uvjete za kandidaturu za predsjednika 

Komore i omogućava članovima Komore koji imaju 

iskustvo u radu drugih strukovnih organizacija da se 
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kandidiraju za predsjednika Komore, čime se 

osigurava stabilnost institucije: 

(2) Za predsjednika Komore može biti biran član 

Komore koji najmanje tri godine kontinuirano 

sudjeluje u radu tijela ili radnih tijela Komore ili 

drugih strukovnih organizacija i koji je najmanje 

pet godina član Komore. 

Članak 24. st. 13. 

 

PODRUČNI ODBOR OSIJEK 
Željka Jurković 
 
PREDLAŽE;  
Skupština donosi odluke o sklapanju ugovora o radu u 
svezi s pravima i obvezama iz radnog odnosa, a koje u 
ime HKA kao poslodavca potpisuje Predsjednik HKA,                   

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Poslovanje Tajništva je u ovlasti Poslodavca i mora biti 

u skladu sa Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 

98/19). Upravni odbor Komore na čelu s 

Predsjednikom izvršno je tijelo koje vodi poslovanje 

Komore i nadležan je za izvršenje programa rada 

Komore i donesenih odluka te je također odgovoran i 

za osiguranje operativnog funkcioniranja Tajništva, u 

svrhu efikasnog vođenja poslovanja. Predsjednik 

komore je Poslodavac u slučaju HKA i ovlašten je 

uređivati radne odnose sa zaposlenicima na temelju 

Zakona o radu. 

Članak 61 st. 1. 

Članak 64 st. 4. 

 

 

PODRUČNI ODBOR OSIJEK 
Željka Jurković 
 
PREDLAŽE;  
Skupština donosi  
Pravilnik o radu Tajništva Komore i Sistematizaciju 
radnih mjesta u Tajništvu Komore                                           

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Poslovanje Tajništva je u ovlasti Poslodavca i mora 

biti u skladu sa Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 

98/19). Upravni odbor Komore na čelu s 

Predsjednikom izvršno je tijelo koje vodi poslovanje 

Komore i nadležan je za izvršenje programa rada 

Komore i donesenih odluka te je također odgovoran i 

za osiguranje operativnog funkcioniranja Tajništva, u 

svrhu efikasnog vođenja poslovanja. Predsjednik 

komore je Poslodavac u slučaju HKA i ovlašten je 

uređivati radne odnose sa zaposlenicima na temelju 

Zakona o radu.  

Prema Zakonu o radu,  čl. 26. i 27. uređeno je da je 

Poslodavac koji zapošljava dvadeset i više djelatnika 

dužan donijeti Pravilnik o radu. Pravilnik o radu 

donosi se uz savjetovanje s radničkim vijećem, u 

slučaju, na način i pod uvjetima propisanim Zakonom 
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o radu. Komora zapošljava 7 djelatnika i sukladno 

Zakonu o radu ne treba imati Pravilnik o radu 

Tajništva. 

Članak 63.st.4. je modificiran u 64.st.4. kako slijedi: 

 (4) UO donosi odluku o ustroju i sistematizaciji radnih 

mjesta, organizacijsku strukturu, nadležnost, opis 

poslova te okvirni broj službenika s naznakom njihovih 

osnovnih poslova i zadaća i stručnih uvjeta potrebnih 

za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, 

potrebne za obavljanje poslova iz djelokruga Komore, 

donosi Upravni odbor Komore, na prijedlog 

predsjednika Komore. 

Članak 66. st. 2. 

 

PODRUČNI ODBOR OSIJEK 
Željka Jurković 
 
PREDLAŽE;  
Skupština imenuje glavnog urednika internetske 
stranice HKA 

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Izvršenje Programa rada Komore je u ovlasti 

Upravnog odbora, a kako odbori izvršavaju dijelove 

Programa rada, njihov rad treba biti u ovlasti 

Upravnog odbora. Imenovanje i razrješavanje je 

definirano: 

Članak 65.st.2. je modificiran u 66.st.2. kako slijedi: 

2. Glavnog i odgovornog urednika internetskih 

stranica imenuje Upravni odbor Komore. 

Članak 19. st. 10. 

 

PODRUČNI ODBOR OSIJEK 
Željka Jurković 
 
PREDLAŽE;  
UO odlučuje o sklapanju pravnih poslova čija je 
pojedinačna bruto vrijednost između 30.000 – 75.000 
kn, 

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Predloženi iznos od 30.000 - 75.000 kn je potpuno 

neoperativan za efikasan rad Komore. Upravni odbor 

ne može donositi odluke o sklapanju pravnih poslova 

koji nisu predviđeni Planom prihoda i rashoda, ali 

unutar utvrđenih iznosa mora imati operativnu 

mogućnost samostalnog odlučivanja i sklapanja 

ugovora. 

10. UO odlučuje o sklapanju pravnih poslova čija je 

pojedinačna vrijednost od 100.000,00 (sto tisuća) 

kuna do 250.000,00 (dvije stotine pedeset tisuća) 

kuna i to na godišnjoj razini do visine koja je za 
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pojedine namjene osigurana na odgovarajućoj poziciji 

plana prihoda i rashoda 

Članak 19. st. 31. 

 

PODRUČNI ODBOR OSIJEK 
Željka Jurković 
 
PREDLAŽE;  
Upravni odbor donosi odluku o pokretanju ovršnih 
postupaka kod neplaćanja članarine     

Prijedlog se 
PRIHVAĆA 

 

 

31. UO donosi odluku o pokretanju ovršnih postupaka 

kod neplaćanja članarine 

Članak 24. st. 6. 

 

PODRUČNI ODBOR OSIJEK 
Željka Jurković 
 
PREDLAŽE;  
Predsjednik saziva prvu konstituirajuću sjednicu 
Koordinacije predsjednika Vijeća Područnih odbora u 
roku od 30 dana od dana stupanja na dužnost 
predsjednika HKA     

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Ne postoji Koordinacija predsjednika Vijeća Područnih 

odbora Komore 

 

Članak 24. st. 12. 

 

PODRUČNI ODBOR OSIJEK 
Željka Jurković 
 
PREDLAŽE;  
Predsjednik odlučuje o sklapanju pravnih poslova čija 
je pojedinačna bruto vrijednost do 30.000 kn.                                                       

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Predloženi iznos do 30.000 je potpuno neoperativan 

za efikasan rad Komore. Predsjednik ne može donositi 

odluke o sklapanju pravnih poslova koji nisu 

predviđeni Planom prihoda i rashoda, ali unutar 

utvrđenih iznosa mora imati operativnu mogućnost 

samostalnog odlučivanja i sklapanja ugovora. 

12. Predsjednik odlučuje o sklapanju pravnih poslova 

čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 

100.000,00 (sto tisuća) kuna i to na godišnjoj razini do 

visine koja je za pojedine namjene osigurana na 

odgovarajućoj poziciji proračuna prihoda i rashoda 

 PODRUČNI ODBOR OSIJEK 
Željka Jurković 
 
PREDLAŽE;  
Predsjednik saziva prve konstituirajuće sjednice 
stegovnih tijela HKA u roku od 30 dana od dana 
stupanja na dužnost predsjednika HKA (dakle: ne 

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Stegovna tijela Komore su neovisna tijela i 

Predsjednik ne smije ni na koji način utjecati na rad 

Stegovnih tijela. Rad Stegovnih tijela propisan je 

aktima Komore a tumačenje i pojašnjavanje akata 

Komore može davati jedino Skupština Komore 
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radne sjednice, nego prve sjednice na kojima će se 
članovima tih tijela pojasniti njihovi zadaci), 
 

 

 

Članak 32. st. 9. 

 

PODRUČNI ODBOR OSIJEK 
Željka Jurković 
 
PREDLAŽE 
izbore u I krugu, kada se biraju Vijeća PO, ujedno i 
članovi Skupštine HKA, provoditi isključivo 
elektronskim putem – pomoću kID, a sve kako bi se 
postigla veća izlaznost članstva na izbore.  
    U II krugu izbora, kada se biraju stegovna tijela, 
Nadzorni odbor, Predsjednik i Upravni odbor, predlaže 
se u nemogućnosti održavanja sjednice Skupštine 
„uživo“ (neposredno glasanje) predvidjeti i mogućnost 
glasanja elektronskim putem – pomoću kID (u slučaju 
izvanrednih okolnosti zbog kojih se Skupština ne može 
sastati „uživo“).                                                                                               
    

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Člankom 32. stavak 9. propisano je: 

9. Postupak i način izbora članova za tijela Komore te 

ostala pitanja od značaja za izbor tijela Komore 

pobliže se uređuje Pravilnikom o izborima kojeg 

donosi Skupština Komore. 

Pravilnikom o izborima bit će definiran način izbora pa 

i elektroničkom komunikacijom na daljinu u stvarnom 

vremenu.  

 

Članak 23. st. 2. 

 

PODRUČNI ODBOR OSIJEK 
Željka Jurković 
 
PREDLAŽE;  
da nema uvjeta za kandidate za predsjednika HKA (što 
je neusuglašeno bilo određeno u Prijedlogu Statuta koji 
je bio upućen u e-savjetovanje; u jednim materijalu se 
prihvaća prijedlog PO da nema uvjeta za predsjednika, 
a u samom tekstu Prijedloga Statuta su oni ponovno 
utvrđeni).                  

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

U odnosu na dosadašnji Statut (NN 140/15 i 43/17, 

85/19) u kojem u članku 23., stavak 2. stoji: 

„(2) Za predsjednika Komore može biti biran član 

Komore koji najmanje 3 (tri) godine kontinuirano 

sudjeluje u radu tijela Komore i koji je najmanje 5 

(pet) godina član Komore“ 

Prijedlog Statuta u članku 23. stavak 2. bitno 

olakšava uvjete za kandidaturu za predsjednika 

Komore i omogućava članovima Komore koji imaju 

iskustvo u radu drugih strukovnih organizacija da se 

kandidiraju za predsjednika Komore, čime se 

osigurava stabilnost institucije: 

(2) Za predsjednika Komore može biti biran član 

Komore koji najmanje tri godine kontinuirano 

sudjeluje u radu tijela ili radnih tijela Komore ili 
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drugih strukovnih organizacija i koji je najmanje 

pet godina član Komore. 

Članak 56. PODRUČNI ODBOR OSIJEK 
Željka Jurković 
 
PREDLAŽE;  
- rok za stavljanje stegovne prijave na Dnevni red 

sjednice Stegovnog tužiteljstva je 30 dana od dana 

zaprimanja zahtjeva u HKA  

 

- ako se stegovna prijava odbacuje od strane stegovnog 

tužitelja ista mora sadržavati odredbe o pravnom lijeku, 

 

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Stegovna tijela Komore su neovisna tijela a način 

rada Stegovnih tijela propisan je drugim aktima 

Komore a ne Statutom.  

- Definiranje roka za stavljanje stegovne prijave na 

Dnevni red može biti razmatran u izradi novog 

Pravilnika o stegovnom postupanju 

- Prema važećem Pravilniku o stegovnom postupanju 

Komore protiv obrazložene obavijesti  kojom stegovni 

tužitelj odbacuje stegovnu prijavu (u slučajevima koji 

su propisani Pravilnikom o stegovnom postupanju 

Komore) nije dopušten pravni lijek, niti je moguće 

preuzeti stegovni postupak pred tijelima Komore. 

Navedeno je uvedeno iz razloga čestih prigovora na 

obrazložene obavijesti stegovnog tužiteljstva protiv 

kojih su nezadovoljni prijavitelji sami podizali 

optužnice pred stegovnim sudovima Komore i koje su 

u konačnici rezultirale vođenjem nepotrebnih 

postupaka pred stegovnim sudom i višim stegovnim 

sudom Komore. Dodatno, čl. 49. Zakona o komori 

arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i 

prostornom uređenju propisano je da pravo žalbe ima 

stranka kojoj je izrečena stegovna mjera i stegovni 

tužitelj protiv presude stegovnog suda. Za 

napomenuti je da su stegovni suci, osim arhitekata, i 

suci profesionalci koje plaća HKA, te bi se takvim 

povećanjem broja predmeta (koji bi se odbacivali tek 

na sudu) bitno povećao financijski trošak HKA. 

Članak 56. je modificiran i postaje čl. 57. pa izgleda 

kako slijedi: 
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(1) Stegovni postupak pokreće po službenoj dužnosti 

stegovni tužitelj. 

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako je prijavitelj 

Ministarstvo ili upravno tijelo velikoga grada, Grada 

Zagreba ili županije nadležno za upravne poslove 

graditeljstva ili prostornoga uređenja, stegovni 

postupak pokreće se bez prethodnog postupka pred 

stegovnim tužiteljem. 

(3) Stegovna djela, pokretanje stegovnog postupka, 

postupak pred stegovnim sudom, uvjeti odgovornosti, 

stegovne mjere te druga pitanja vezana uz rad 

stegovnih tijela koja nisu uređena Zakonom ili ovim 

Statutom, urediti će se općim aktom koji donosi 

Skupština Komore. 

Članak 56. PODRUČNI ODBOR OSIJEK 
Željka Jurković 
 
PREDLAŽE;  
- ako je podnositelj stegovne prijave (prijavitelj) 

Područni odbor HKA, Skupština HKA, Upravni odbor 

HKA, predsjednik HKA, Odbor za zakonodavstvo, 

Odbor za urbanizam, Odbor za praćenje postupaka 

javne nabave, Povjerenstvo za nadzor nad stručnim 

radom članova HKA, stegovni postupak pokreće se bez 

prethodnog postupka pred stegovnim tužiteljem i bez 

plaćanja naknade za pokretanje stegovnog postupka, a 

optužnicu u tom slučaju zastupa HKA, 

 

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Predloženo nije u skladu sa Zakonom o komori 
arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i 
prostornom uređenju, u kojem su izrijekom navedeni 
slučajevi u kojima se stegovni postupak pokreće bez 
prethodnog postupka pred stegovnim tužiteljstvom. 
Čl. 48. Zakona o komori arhitekata i komorama 
inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju 
uređeno je da stegovni postupak pokreće po 
službenoj dužnosti stegovno tijelo određeno statutom 
Komore, uz iznimku ako je prijavitelj Ministarstvo 
prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 
ili upravno tijelo velikoga grada, Grada Zagreba ili 
županije nadležno za upravne poslove graditeljstva ili 
prostornoga uređenja, u kojem slučaju se stegovni 
postupak pokreće bez prethodnog postupka pred 
stegovnim tužiteljem. 

Stegovna tijela određena su čl. 17. st. 2 Zakona o 

komori arhitekata i komorama inženjera u 

graditeljstvu i prostornom uređenju. 
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Članak 56. PODRUČNI ODBOR OSIJEK 
Željka Jurković 
 
PREDLAŽE;  
- za zahtjev za pokretanjem stegovnog postupka ne 

plaćati administrativnu naknadu,  

 

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Postupci pred redovnim sudovima Republike 

Hrvatske su skupi te nezadovoljne stranke češće 

pokreću postupke pred stegovnim tijelima Komore. 

Značajan dio prijava nije obrazložen niti potkrijepljen 

valjanim dokazima ili se ne odnosi na lakše i teže 

povrede dužnosti i ugleda arhitekata. Naknada je 

uvedena kako bi prijava dobila „na važnosti“, 

odnosno kako stegovna tijela ne bi bila zatrpana 

nejasnim i neobrazloženim prijavama te onima koje 

se ne odnose na lakše i teže povrede dužnosti i 

ugleda arhitekata, a samim time smanjili i troškovi 

postupanja po takvim prijavama. 

Članak 56. PODRUČNI ODBOR OSIJEK 
Željka Jurković 
PREDLAŽE;  
- svako ponašanje člana HKA protivno Pravilniku o 

natječajima s područja arhitekture, urbanizma, 

unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza utvrditi kao 

težu povredu ugleda i časti arhitekta i težu povredu 

akata HKA te propisati kažnjivost takvog djela najvećom 

kaznom za teže povrede.   

Prijedlog se NE 
PRIHVAĆA 

Nije predmet Statuta.  

Teže i lakše povrede dužnosti i ugleda člana Komore 

propisuju se Pravilnikom o stegovnom postupanju 

Komore, a ne Statutom Komore. Isto će biti detaljnije 

razrađeno izmjenom i/ili dopunom ili novim 

Pravilnikom o stegovnom postupanju Komore.  

 

- Članak 27-31. PODRUČNI ODBOR OSIJEK 

Željka Jurković 

-  

PREDLAŽE;  

- pravnu pomoć članovima osigurati po PO, na 

način da svaki PO predloži sa svog područja 

odvjetnika/odvjetničko društvo koje bi članovima s tog 

područja pružalo neposrednu pravnu pomoć. Naime, 

osobna (neposredna) pravna pomoć pruža se 

članovima samo u Zg na način da je odvjetnik osobno 

prisutan u prostorijama HKA. Troškove financiranja 

pravnih savjetnika po PO treba snositi Plan prihoda i 

rashoda HKA, budući su to i tako financijska sredstva 

SVIH članova, 

Prijedlog se  

NE PRIHVAĆA 

Nije predmet Statuta.  

Prilikom rasprave o Planu prihoda i rashoda za 

2021.g. rečeno je da će se nakon odabira novog 

pravnog savjetnika, a u dogovoru s njim, razmotriti 

mogućnost angažiranja pravnih savjetnika u većim PO 
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- Članak 27-31. PODRUČNI ODBOR OSIJEK 

Željka Jurković 

-  

PREDLAŽE;  

financijsko savjetovanje članova osigurati po PO, na 

način da svaki PO predloži sa svog područja 

financijskog savjetnika (poreznog savjetnika) koje bi 

članovima s tog područja pružao neposrednu pomoć po 

pitanju poreznih obaveza i dr. sličnih problema vezano 

uz financijsko savjetovanje. Troškove financiranja 

financijskih savjetnika po PO treba snositi Plan prihoda 

i rashoda HKA, budući su to i tako financijska sredstva 

SVIH članova 

 

- Prijedlog se  

NE PRIHVAĆA 

Nije predmet Statuta.  

Trošak financijskog savjetovanja treba biti predviđen 

u Planu prihoda i rashoda a ne u Statutu. 

 

- Članak 27-31. PODRUČNI ODBOR OSIJEK 

Željka Jurković 

-  

PREDLAŽE;  

- stručno usavršavanje članova osigurati „na 

terenu“, neposredno, po PO. Naime, nisu svi članovi u 

mogućnosti pratiti webminare (pogotovo stariji članovi). 

Uz to, webminari ne mogu nadomjestiti obilaske 

gradilišta, obilaske realiziranih zgrada, stručne rasprave 

i sl. Tražimo da se sada, jer HKA ima zaposlenog 

stručnog tajnika koji radi SU i glavnu tajnicu koja isto 

tako radi SU, organizira po svim PO stručno 

usavršavanje na način da se stekne potrebnih 10 sati iz 

područja C i D (kako je utvrđeno Pravilnikom) i to 

neposredno u svakom PO (uz to, naravno, na 

nacionalnoj razini se mogu i dalje organizirati webminari 

i sl. aktivnosti, pogotovo udoba pandemije). Troškove 

ovog SU tražimo da snosi Plan prihoda i rashoda HKA, 

budući su to i tako financijska sredstva SVIH članova. 

-  

- Prijedlog se  

NE PRIHVAĆA 

Nije predmet Statuta.  

Dvogodišnji program SU usvojen je od strane 

prethodne Skupštine na prijedlog prethodne 

predsjednice. Po isteku programa, predložit će se 

Skupštini na usvajanje novi Program SU i uskladiti s 

Planom prihoda i rashoda za 2021.g.  

 

 


