
Temeljem 55a. stavak 2. točka 13. i članka 55c. Statuta Osječko baranjske županije 

("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), 

Župan Osječko baranjske županije donio je 18. siječnja 2018. godine 

 

 

 

R J E Š E N J E 
 

o osnivanju Ocjenjivačkog suda 

za odabir idejnog, urbanističko 

arhitektonskog rješenja nove zgrade 

I. gimnazije Osijek 

i imenovanju njegovih članova 
 

 

I. 

 

Ovim Rješenjem osniva se Ocjenjivački sud za odabir idejnog, urbanističko arhitektonskog 

rješenja nove zgrade I. gimnazije Osijek (u daljnjem tekstu: Ocjenjivački sud) i imenuju njegovi 

članovi, uz odgovarajuću primjenu članka 17. Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, 

urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata, koji je Skupština 

Hrvatske komore arhitekata donijela 14. srpnja 2014. godine. 

 

 

II. 

 

Ocjenjivački sud po utvrđenim kriterijima osobno i neovisno ocjenjuje pristigle natječajne 

radove  te posebno: 

- prihvaća natječajni elaborat  i oglas o objavi natječaja, 

- osobno i neovisno odlučuje o pravu sudjelovanja natječajnih radova u postupku ocjenjivanja, 

- izabire natjecatelje koji su najbolje izvršili natječajni zadatak te istima dodjeljuje objavljene i 

predviđene nagrade, 

- raspisivaču natječaja i autoru prvonagrađenog rada može dati preporuke za daljnju razradu 

prvonagrađenog rada. 

 

III. 

 

Ocjenjivački sud ima 7 članova i 1 zamjenika člana. 

 

IV. 

 

U Ocjenjivački sud se imenuju: 

1. Ivan Anušić, župan, 

2. Oliver Grigić, dipl. ing. arh.,  

3. Ivan Hampovčan, dipl.iur, 

4. dr. sc. Željko Koški, dipl. ing. arh.,  

5. mr. sc. Danijela Lovoković, dipl. ing. arh., 

6. Ranko Radunović, dipl. ing. arh. i 

7. Predrag Rechner, dipl. ing. arh., za članove. 

 

Za zamjenika člana imenuje se Željka Jurković, dipl.ing.arh. 

 

Predsjednika Ocjenjivačkog suda biraju članovi Ocjenjivačkog suda većinom glasova na prvoj 

sjednici iz reda arhitekata. 



V. 

 

Administrativne poslove za Ocjenjivački sud obavlja provoditelj natječaja. 

 

 

VI. 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u "Županijskom glasniku". 

 

 

KLASA: 350-01/18-01/1 

URBROJ: 2158/1-01-02-18-3 

Osijek, 18. siječnja 2018. 

 

 

 Župan 

 Ivan Anušić, v.r. 

 

 

 

 


