
KRONOLOGIJA 

postupanja vezano uz sporni Projektni natječaj za izradu idejnog 

arhitektonskog rješenja PJEŠAČKOG MOSTA NA FOŠI u Trogiru 

 

1. GRAD TROGIR 
- Dana 23. ožujka 2022. godine HKIG uputila  dopis gradonačelniku Grada 

Trogira kojim se ukazuje na nepravilnost raspisanog natječaja i povrede 
odredaba Zakona o javnoj nabavi 

 
- Dana 6. svibnja 2022. HKIG uputila dopis gradonačelniku Grada Trogira te je 

u prilogu dostavljeno mišljenje Ministarstva prostornoga uređenja, 
graditeljstva i državne imovine iz kojeg je vidljivo da ovlašteni arhitekt prema 
odredbama važećih propisa nije ovlašten za izradi niti jedne razine projekta, 
pa tako niti idejnog rješenja, već je za izradu svih faza projekata za prometne 
građevine nadležan ovlašteni inženjer građevinarstva. 
 

2. MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA GRADITELJSTVA I DRŽAVNE 
IMOVINE 
 
2.1. Dana 13. travnja 2022. HKIG uputila Ministarstvu zahtjev za tumačenjem 

članka 49. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornoga uređenja i gradnje 
vezano uz ovlaštenje za izradu projekata za most. 
 

- Dana 28. srpnja 2022. dostavljeno je mišljenje Ministarstva da ovlašteni 
arhitekt nije ovlašten za izradu niti jedne razine projekta, pa tako ni idejnog 
rješenja za most. 
 

2.2. Dana 28. srpnja 2022. HKIG je uputila zahtjev za provođenje upravnog 
nadzora nad postupanjem Grada Trogira vezano uz objavljeni projektni 
natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja Pješačkog mosta na Foši u 
Trogiru 

2.3. Dana 3. listopada i 17. listopada poslane požurnice 
 

- Navedeni postupak nije dovršen 
 

3. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA 
 

- Dana 8. travnja 2022. godine HKIG podnijela prijavu za provođenje 
inspekcijskog nadzora i/ili upravnog nadzora nad postupanjem Grada Trogira 
vezano uz objavljeni projektni natječaj za izradu Idejnog arhitektonskog 
rješenja Pješačkog mosta na Foši u Trogiru 
 

- Dopisom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja od 30. lipnja 2022. 
godine Komora je obaviještena da je u provođenju upravnog nadzora utvrđena 
povreda Zakona o javnoj nabavi čl. 330. st. 2. od strane Naručitelja, ali da za 
navedenu nepravilnost nije propisana prekršajna odredba, pa će naručitelju 
uputiti preporuku da ubuduće primjenjuje odredbu članka 330. st. 2. ZJN/2016 
ako se od sudionika natječaja traži određena stručna kvalifikacija sukladno 
posebnim propisima. 

 



- Dopisom od 28. srpnja 2022. godine HKIG obavještava Ministarstvo 
gospodarstva da je Naručitelj donio Odluku o rezultatima projektnog natječaja 
za izradu idejnog arhitektonskog rješenja PJEŠAČKOG MOSTA NA FOŠI U 
TROGIRU unatoč utvrđenim protivnostima Zakonu o poslovima i djelatnostima 
prostornoga uređenja i gradnje (čl. 49) i Zakona o javnoj nabavi (čl. 330. st. 2), 
te se traži daljnje postupanje Ministarstva kako bi se postupanje Naručitelja 
koje je protivno važećim propisima zaustavilo i sankcioniralo. 

- Dopisom od 5. rujna 2022. godine Ministarstva gospodarstva obavještava 
Komoru da je provedenim upravnim nadzorom utvrđeno da je naručitelj 
postupio protivno odredbi čl. 330. stavka 2. ZJN 2016 i protivno odredbama 
Zakona o poslovima i djelatnostima prostornoga uređenja, graditeljstva i 
državne imovine, te da je naručitelj upozoren na posljedice nepoštivanja 
odredbi ZJN 2016 u sljedećoj predviđenoj fazi ugovaranja. 

 
4. AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 

 
- Dopisom HKIG od 6. travnja 2022. upućena je Agenciji za zaštitu tržišnog 

natjecanja inicijativa za utvrđivanje zabranjenog sporazuma, podredno 
zlouporabe vladajućeg položaja protiv Grada Trogira i Društva arhitekata Splita 
U inicijativi se u bitnom ističe da su spornim natječajem ovlašteni inženjeri 
građevinarstva kao struka koja jedina ispunjava zakonske uvjete za izradu svih 
vrsta projekata za inženjerske građevine u konkretnom slučaju radi se o mostu 
isključeni  i nemaju pristup natječaju, a pravo natjecanja imaju osobe koje nisu 
kvalificirane za tu vrstu poslova, pa tu ulaze čak i studenti arhitekture. 
Spornim natječajem određenim kategorijama poduzetnika koji poslove 
ovlaštenog inženjera građevinarstva obavljaju u okviru ureda za samostalno 
obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, zajedničkim 
uredima i pravnim osobama registriranim za poslove projektiranja i/ili stručnog 
nadzora građenja onemogućen je pristup tržištu iako ispunjavaju sve zakonske 
uvjete što za posljedicu ima narušavanje tržišnog natjecanja. 
 

- Požurnica 24. lipnja 2022. 
 

- Dopisom AZTN od 11. srpnja 2022. traži se dodatno očitovanje od HKIG 
 

- 18. srpnja 2022. dostavljeno očitovanje HKIG i odgovarajuća dokumentacija 
 

- Dopisom HKIG od 28. srpnja 2022. obavještava se AZTN da je Naručitelj donio 
Odluku o rezultatima projektnog natječaja za izradu idejnog arhitektonskog 
rješenja PJEŠAČKOG MOSTA NA FOŠI U TROGIRU unatoč utvrđenim 
protivnostima Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornoga uređenja i 
gradnje (čl. 49) i Zakona o javnoj nabavi (čl. 330. st. 2), te se traži donošenje 
rješenja kojim se utvrđuje sklapanje zabranjenog sporazuma 

 

- Dana 17. listopada 2022. zaprimljeno rješenje Agencije za zaštitu tržišnog 

natjecanja od 22. rujna 2022. kojim se odbacuje inicijativa HKIG za pokretanje 

postupka utvrđivanja zabranjenog sporazuma protiv Grada Trogira i Društva 

arhitekata Split jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj 

dužnosti. U obrazloženju se navodi da  u konkretnom slučaju nije riječ o primjeni 

propisa u nadležnosti AZTN-a, već o propisima u nadležnosti Ministarstva 

prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Ministarstva 

gospodarstva i održivog razvoja. 



 

 

 

- Protiv rješenja AZTN izjavljena je tužba Visokom upravnom sudu dana 15. 

studenoga 2022. 


