
 

 

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O IZBORIMA HKA 

Novi Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju 

(Narodne novine broj 78/15., u daljnjem tekstu: Zakon), uredio je temeljni ustroj, djelokrug, 

javne ovlasti i članstvo u Hrvatskoj komori arhitekata. 

Sukladno tome, te članku 32. stavku 9. Statuta Hrvatske komore arhitekata („Narodne novine“ 

broj 140/15 i 43/17; u daljnjem tekstu: Statut), do sada važeći Pravilnik o izborima Hrvatske 

komore arhitekata od 20. travnja 2012. godine i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

izborima Hrvatske komore arhitekata od 20. ožujka 2015. godine potrebno je staviti van snage 

te donijeti novi Pravilnik koji bi bio usklađen sa Zakonom i Statutom, odnosno potrebno je 

postojeći izborni sustav HKA uskladiti s novom zakonskom regulativom.  

Temeljem toga, Upravni odbor HKA na svojoj 24. sjednici održanoj 25. siječnja 2018. godine 

donio je Odluku UO 06/24/25012018 kojom se Prijedlog Pravilnika o izborima HKA (u daljnjem 

tekstu: Prijedlog Pravilnika) upućuje na javnu raspravu. 

Bitno je istaknuti slijedeće: 

- Prijedlogom Pravilnika zadržava se sadržajna i tehnička provedba izbornog sustava za izbor 

tijela HKA-a, na način kako je do sada bilo normativno uređeno važećim Pravilnicima: zadržava 

se izborni sustav u dva kruga izbora; u prvom krugu izbora biraju se članovi Vijeća područnih 

odbora (PO) i Skupštine HKA, a u drugom krugu izbora tijela HKA (predsjednik, Upravni odbor 

(UO), Nadzorni odbor (NO), stegovna tijela). 

- Prijedlogom Pravilnika predlaže se nastavak dosadašnjeg izbornog sustava u provedbi izbora 

članova Skupštine HKA i to provođenjem načela teritorijalne zastupljenosti članova HKA. 

Osnovna izborna jedinica i dalje ostaju PO iz kojih se onda, po dobivenom najvećem broju 

glasova formiraju Vijeća PO i Skupština HKA. U ukupnom broju izabranih članova Skupštine 

HKA svaki područni odbor mora biti zastupljen s najmanje dva člana.  

Djelomične novine Prijedloga Pravilnika vezane su uz pitanje kandidacijskog postupka za 

članove tijela -  Upravni odbor i Nadzorni odbor - što je sada Prijedlogom Pravilnika usklađeno 

sa Zakonom i Statutom HKA. Navedeni sustav pretpostavlja prihvaćanje oblika zatvorene 

izborne liste za članove UO i NO, za koju se glasa u cjelini. Prednost zatvorene izborne liste je 

da se glasa samo za listu u cjelini. Radi usklađenja sa Zakonom i Statutom, Prijedlogom 

Pravilnika propisano je da predsjednik HKA predlaže kandidate za UO i NO. O izboru 

predsjednika, UO, NO te ostalih tijela odluku donosi, kao i do sada, Skupština HKA.     

Novina u Prijedlogu Pravilnika su odredbe vezane uz opoziv članova tijela HKA. Smatrajući da 

izabrani članovi tijela, samim prihvaćanjem kandidature kao i njihovim izborom, preuzimaju 

veliku odgovornost obavljati sve zadaće, na korist svih članova HKA, bilo je potrebno urediti i 

uvjete njihovog eventualnog opoziva, u slučaju da ne izvršavaju svoje obaveze. 
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