
Prilog 3: Tehnička specifikacija – Opis poslova 

 

GRUPA 1 

 

Izvršitelj je usluge stručnog nadzora obvezan provoditi u skladu sa Zakonom o obnovi zgrada 

oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke 

županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 102/20, 10/21, 117/21; dalje 

Zakon o obnovi). Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakonom o poslovima 

i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19), i drugim relevantnim 

zakonskim i podzakonskim aktima. Pri provedbi stručnog nadzora, Izvršitelj je dužan u svemu 

se pridržavati odredbi Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, 

uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog 

inženjera (NN 111/14, 107/15, 20/17, 98/19, 121/19). 

 

Usluge stručnog nadzora uključuju sljedeće obveze: 

 

1.  nadzirati građenje tako da bude u skladu s projektnom dokumentacijom i izdanim 

dozvolama, posebnim propisima i pravilima struke; 

2.  utvrditi ispunjava li izvođač i odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove 

uvjete propisane posebnim zakonom; 

3.  utvrditi je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne 

izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu; 

4.  odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu provjere, 

odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, 

odnosno uvjeta predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli 

projekta i obveze provjere u pogledu građevnih proizvoda; 

5.  bez odgode upoznati Naručitelja sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje 

uoči u glavnom projektu i tijekom građenja, a investitora i građevinsku inspekciju i 

druge inspekcije o poduzetim mjerama; 

6.  sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine. 

 

Nadzorni inženjer dužan je u provedbi stručnog nadzora građenja, kada za to postoji potreba, 

odrediti način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti građenja građevine. To posebice 

u slučaju ako: 

 

1.  dokumentacijom dostavljenom od strane izvođača nije dokazana sukladnost, odnosno 

kvaliteta ugrađenih građevina, proizvoda, opreme i/ili postrojenja; 

2.  izvođač, odnosno odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove ne ispunjava 

uvjete propisane posebnim zakonom; 

3.  iskolčenje građevine nije obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere 

i katastra nekretnina prema posebnom zakonu. 

 

Provedba navedenih dužnosti i način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti upisuje se 

u građevinski dnevnik. 

 

U provedbi stručnog nadzora građenja, osim dužnosti i ovlasti određenih primjenjivim 

propisima o gradnji, Nadzorni inženjer je dužan i od Naručitelja ovlašten provjeravati i 

ovjeravati: 

 

a) građevinsku knjigu i građevinski dnevnik; 



b)  količine i cijene radova u situacijama; 

c)  analize cijena, uključivo u slučaju ugovaranja dodatnih radova, kao i eventualne 

promjene cijena radova uslijed promjene cijene elemenata temeljem kojih je određena cijena 

radova, a sukladno primjenjivim propisima; 

d)  izvođenje radova prema planu; 

e)  Izvođačev sustav osiguranja kvalitete; 

f)  uredno vođenje dokumentacije Izvođača kojom se kontrolira kvaliteta; 

g)  provođenje mjera zaštite na radu i zaštite okoliša. 

 

Tijekom faze građenja, Izvršitelj će, između ostaloga, provoditi i slijedeće: 

 

• Uvesti izvođača radova u posao vezano za radove koji su predmet ugovora o javnim 

radovima; 

• Provoditi nadzor nad provedbom aktivnosti Izvođača, te osigurati njihovu 

usklađenost s uvjetima ugovora o izvođenju radova 

• Provoditi nadzor na licu mjesta i koordinaciju kako bi se osigurala usklađenost 

radova i opskrbe s projektnom dokumentacijom i vremenskim planom; 

• Davati odgovarajuće naloge o izvođenju određenih radova Izvođaču, u slučaju 

potrebe otklanjanja nedostataka, a radi sprečavanja težih posljedica koje bi nastupile 

neizvođenjem tih radova; 

• Provoditi nadzor nad izvođenjem nepredviđenih i naknadnih radova tijekom 

građenja; 

• Koordinirati sastanke na lokaciji gradilišta te sastanke vezane uz mjesečni napredak 

radova; promptno pripremati i distribuirati zapisnike s tih sastanaka; sudjelovati na 

koordinacijskim sastancima (po potrebi jednom tjedno) te sastavljati zapisnike i/ili 

bilješke sa sastanaka te pisati druga izvješća za potrebe kontrole od strane nadležnih 

tijela na zahtjev Naručitelja, 

• surađivati po potrebi sa izvršiteljem usluge projektantskog nadzora radi 

usuglašavanja izvedbenih detalja, 

• Pružati pomoć na zahtjev Naručitelja svim pisanim sredstvima komunikacije 

(uključujući elektroničku poštu) o bilo kojem pitanju u vezi s provedbom ugovora, 

uključujući ad hoc izvješća; 

• Provjeravati i izvještavati Naručitelja o sukladnosti i točnosti svih potvrda, polica 

osiguranja, jamstava, i sl.; 

• Pratiti napredak radova te pravodobno izvještavati Naručitelja o svim mogućim 

problemima koji mogu nastati i utjecati na postizanje ciljeva projekta; 

• Potpisivati građevinski dnevnik Izvođača koji će se voditi u skladu s važećim 

propisima te čuvati potpisanu kopiju; 

• Ovjeravati situacije Izvođača i izdavati mjesečna izvješća sukladno odredbama 

ugovora o javnim radovima; 

• Provoditi svakodnevne provjere gradilišta kako bi provjerio napredak i kvalitetu 

izvođenja radova te uvjete zaštite na radu; 

• Analizirati prijedloge Izvođača radova vezane uz moguće prilagodbe projekta, 

specifikacija, radova ili programa rada, koje mogu postati potrebne ili korisne 

tijekom ili nakon izvođenja radova; 

• Prema zahtjevima Naručitelja savjetovati o mogućim načinima smanjenja troškova 

projekta, smanjenja vremena izvođenja ili poboljšanja kvalitete radova; 

• Informirati Naručitelja o potrebi izrade Dodatka Ugovoru, sukladno odredbama 

Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove 

 



• Pregovarati s Izvođačem o izmjenama i prilagodbama te o tome davati pisane 

preporuke Naručitelju uključujući opis aktivnosti i cijene za sve neplanirane radove; 

• Provjeravati i odobravati dokumente o izvedenom stanju i ostale građevinske 

dokumente koje zahtijeva zakonodavstvo, priručnike za rad i održavanje pojedinih 

postrojenja ili strojeva, popis rezervnih dijelova i ostalu dokumentaciju te također 

prati isporuku svih izvješća, atesta, zapisa, potvrda o sukladnosti itd. pripremljenih 

ili dostavljenih od strane Izvođača, osiguravajući da su u potpunosti ujednačeni, 

indeksirani i pravilno prezentirani; 

• Kontrolirati i odobravati Upute za rad i održavanje dostavljene od strane Izvođača u 

uskoj suradnji s Naručiteljem; 

• Organizirati i održavati sustav arhiviranja. Po dovršetku projekta, Izvršitelj će 

predati preko Naručitelju sav arhivski materijal; 

• Pripremiti Zapisnik o dovršetku Faze 1, Zapisnik o primopredaji, popis nedostataka 

i ostale dokumente koje zahtijevaju uvjeti ugovora o javnim radovima; 

• Pregledati i ovjeriti obračunske (mjesečne) privremene situacije, račune, koji moraju 

odgovarati ugovoru o javnim radovima; 

• Pregledati i ovjeriti prijedlog okončanog obračuna, potvrđivati izvedenost radova u 

skladu s ugovorom o javnim radovima; 

• Pripremati posebna izvješća na zahtjev Naručitelja; sva izvješća potrebna sukladno 

važećoj regulativi RH te sva propisana izvješća za tehnički pregled i sudjelovati u 

postupku tehničkog pregleda 

• davati mišljenja na zahtjeve naručitelja i/ili izvođača za izmjenu ugovora o javnim 

radovima, uključujući zahtjev Izvođača za izmjenom/uvođenjem podugovaratelja te 

produženjem roka za izvršenje obveza, a sukladno odredbama ugovora o javnim 

radovima, 

• izvršavati druge obveze određene primjenjivim propisima, ugovorom o nabavi i/ili 

ugovorom o javnim radovima. 

 

GRUPA 2 

 

Koordinator II zaštite na radu sukladno Zakonu o zaštiti na radu 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 

96/18), i primjenjivim podzakonskim aktima i posebice Pravilnikom o zaštiti na radu na 

privremenim gradilištima (NN 48/18) dužan je sljedeće: 

 

1. koordinirati primjenu općih načela zaštite na radu kod donošenja odluka o rokovima i 

bitnim mjerama tijekom planiranja i izvođenja pojedinih faza rada, koje se izvode 

istodobno ili u slijedu, 

2. koordinirati izvođenje odgovarajućih postupaka kako bi se osiguralo da poslodavci i 

druge osobe dosljedno primjenjuju opća načela zaštite na radu i izvode radove u skladu 

s planom izvođenja radova, 

3. izraditi potrebna usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim 

promjenama na gradilištu, uključivo sheme organizacije gradilišta 

4. osigurati suradnju i uzajamno obavješćivanje svih izvođača radova i njihovih radničkih 

 predstavnika, 

5. provjeravati provode li se radni postupci na siguran način i usklađivati propisane 

 aktivnosti, 

6. organizirati da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i 

osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište, 



7. po potrebi je dužan sudjelovati na koordinacijskim sastancima s nadzorom, izvođačem, 

naručiteljem, projektantskim nadzorom i ostalim sudionicima u gradnji te se očitovati 

na dostavljene zapisnike. 


