Na temelju članka 61. Statuta Grada Pula – Pola („Službene novine“ Grada Pule br.
7/09 i 16/09) te članka 15. Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma
(«Narodne novine« br. 112/06), Gradonačelnik Grada Pule dana 14. listopada 2010. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju potrebe raspisivanja
urbanističkog natječaja za područje gradske Rive u Puli te
osnivanju i imenovanju
Izborne komisije za provjeru stručne podobnosti pozvanih Natjecatelja
I.
Utvrđuje se potreba raspisivanja urbanističkog Natječaja za izradu Idejnog
urbanističkog rješenja uređenja Gradske Rive u Puli (u daljnjem tekstu «Natječaj«).
Natječaj će se provesti kao državni, opći, javni, pozivni, anonimni u jednom stupnju,
urbanistički.
Natječaj će se provesti sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi («Narodne
novine« br. 110/07 i 125/08) te odredbama Pravilnika o organizaciji i provođenju natječaja s
područja arhitekture i urbanizma («Narodne novine« br. 112/06) Udruženja hrvatskih
arhitekata i Razreda arhitekata HKAIG koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi.
II.
Za potrebe provedbe postupka odabira pozvanih natjecatelja ovim se Zaključkom
osniva te imenuje Izborna komisija u sastavu kako slijedi:
1. Fabrizio Radin, prof.
2. Alma Cvitan Matticchio, dipl.ing.arh.
3. Ingrid Bulian, dipl.ing.arh.
4. Barbara Belić Raunić, dipl.ing.arh.
5. Gabrijela Lovrić Cukon, dipl.ing.arh.
III.
Zadaća Izborne komisije je predložiti Natjecatelje koji će biti pozvani na sudjelovanje
u Natječaju te, a sukladno odredbama članka 15. Pravilnika o natječajima s područja
arhitekture i urbanizma («Narodne novine« br. 112/06) - u daljnjem tekstu «Pravilnik»,
provesti postupak provjere stručne sposobnosti pozvanih Natjecatelja.
IV.
Ostali elementi Natječaja propisani Pravilnikom i ostalim propisima koji reguliraju
provedbu natječaja utvrditi će se posebnim Zaključkom Gradonačelnika Grada Pule.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
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Obrazloženje
Pri definiranju strategije uređenja pulske Rive Grad Pula se opredijelio za
pridobivanje kvalitenog idejno urbanističkog rješenja uređenja toga područja raspisivanjem
javnog, anonimnog i pozivnog Natječaja u jednom stupnju.
U odnosu na činjenicu da se Natječaj, osim kao javni planira provesti i kao pozivni
kao i na činjenicu da je postupak provedbe Natječaja propisan Pravilnikom o natječajima s
područja arhitekture («Narodne novine« br. 112/06) – u daljnjem tekstu «Pravilnik» ovim je
Zaključkom, sukladno odrebama članka 15. navedenog Pravilnika, a kao prethodno pitanje,
potrebno osnovati Izborno Povjerenstvo koje će provesti postupak odabira te provjere stručne
podobnosti pozvanih Natjecatelja.
Naime, člankom 15. Pravilnika utvrđena je obveza dokazivanja tražene stručnosti i
sposobnosti pozvanih natjecatelja koja se provodi osnivanjem Izborne komisije s najmanje
dva neovisna člana koja nisu u Ocjenjivačkom sudu, a čija je stručna kvalifikacije najmanje
istovrsna kao i natjecatelja. Navedenim je člankom također utvrđeno da se prilikom objave
natječaja navodi osnivanje i sastav komisije.
U odnosu na navedeno predlaže se donošenje ovoga Zaključka kojim će se utvrditi
namjera propisivanja predmetnog Natječaja te, a kao prethodno pitanje, odrediti pozvani
natjecatelji kao i izvršiti provjera njihove stručnosti i sposobnosti dok će se ostali elementi
Natječaja utvrditi zasebnim Zaključkom.

PROČELNIK
Giordano Škuflić, dipl.ing.građ.,v.r.

