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PREDGOVOR

posebna mi je čast u ime Ministarstva prostornoga ure-
đenja, graditeljstva i državne imovine obratiti se svima 
vama koji pratite arhitekturu u njezinu najširem smislu 
i predstaviti Izvješće o provedbi Arhitektonskih politika 
Republike Hrvatske 2013. – 2020., ApolitikA, Nacionalne 
smjernice za vrsnoću i kulturu građenja.

Inicijativu za potrebom izrade smjernica arhitektonskih 
politika pokrenuli su Hrvatska komora arhitekata i Udru-
ženje hrvatskih arhitekata još 2004. godine, a ubrzo su se 
u postupak izrade uključili i tadašnje Ministarstvo zaštite 
okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i Savjet prostor-
nog uređenja Države države promicanjem i aktivnim sudje-
lovanjem u aktivnostima vezanim uz donošenje dokumenta 
i stvaranje nacionalne platforme za vrsnoću građenja.

Arhitektonske politike Republike Hrvatske, koje je 
usvojila Vlada Republike Hrvatske u studenome 2012. 
godine, dio su ukupne politike države, a usmjerene su 
na podizanje kvalitete i kulture građenja te kvalitete 
izgrađenog prostora i arhitekture kao poticaja nacio-
nalnog razvoja i preduvjeta za dobar život svakog po-
jedinca. Pri ostvarivanju tih ciljeva prepoznato je deset 
tematskih područja. 

Osnovni je cilj izrade dokumenta ApolitikA bio iskazati 
opći interes za kvalitetu sveukupnog izgrađenog prostora 
koji kao takav treba postati katalizator procesa održivog 
razvoja, brige o javnom prostoru, unaprjeđenja oblikovnih 
vrijednosti zasnovanih na lokalnim specifičnostima, zaštiti 
zdravlja, klime i sigurnosti.

Kako je navedeno u Deklaraciji iz Davosa Ususret vi-
sokokvalitetnoj kulturi građenja (Baukultur) za Europu iz 
2018. godine, kultura ima središnju ulogu u izgrađenom 
okolišu koji oblikuje čovjek, a koji uključuje arhitekturu, 
baštinu, javni prostor i krajolik. Za razvoj integriranog i 
interdisciplinarnog pristupa kojim se doprinosi dobrobi-
ti svih građana potrebni su inovativni i uključivi procesi 
za planiranje, izvedbu i očuvanje kvalitetne arhitekture i 
cjelokupnog izgrađenog okoliša.

S ciljem intenziviranja aktivnosti provedbe dokumenta 
ApolitikA te praćenja napretka i postignuća, tadašnje Mini-
starstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 2013. godine 
osnovalo je Radnu skupinu za praćenje implementacije ci-
ljeva dokumenta Arhitektonske politike Republike Hrvatske 
2013. – 2020., u koju su uključeni predstavnici svih prepozna-
tih aktera. Djelovanje Radne skupine bilo je usmjereno na 

Poštovane kolegice i poštovani 
kolege, uvaženi stručnjaci, 
poklonici arhitekture,



promociju i prezentaciju dokumenta ApolitikA te održavanje 
niza informativno-edukacijskih modula na kojima se rasprav-
ljalo o relevantnim temama obuhvaćenim dokumentom.

Danas smo pri kraju prvog perioda primjene osnovnih 
načela arhitektonskih politika i provođenja aktivnosti koje 
smo zacrtali u dokumentu ApolitikA, Nacionalne smjernice 
za vrsnoću građenja 2013. – 2020. godine.

U ovom Izvješću nastojali smo pratiti sve zacrtane ak-
tivnosti unutar svakog od tematskih područja dokumen-
ta ApolitikA koje su provodila različita tijela i institucije u 
Republici Hrvatskoj. Uz izvještavanje o napretku, željeli 
smo doći do najnovijih spoznaja o percepciji hrvatskih 
građana o temi vrsnoće i kulture građenja odnosno ne-
posrednog životnog okoliša. Kako bismo dobili odgovore 
na ta pitanja, u prosincu 2019. godine proveli smo tele-
fonsko istraživanje o zadovoljstvu građana kvalitetom 
prostora u kojem žive, mišljenju o kvalitetnoj arhitekturi, 
ali i općenito hrvatskoj arhitekturi, ulozi i važnosti arhi-
tekta te spremnosti za uključivanje u procese vezane uz 
uređenje prostora. Telefonska anketa provedena je na 
uzorku od 1000 ispitanika opće populacije građana Repu-
blike Hrvatske, a njezini rezultati prilog su ovom Izvješću.

Pregled napretka u razdoblju od 2013. do 2020. go-
dine i njegova evaluacija dovest će do zaključaka koji će 
biti smjernice za sljedeće arhitektonske politike Republike 
Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. godine. Time ša-
ljemo jasnu poruku kako smo prepoznali društveni i kul-
turni značaj arhitekture i kako je nesporno da, bez obzira 
na to kako je doživljavamo, kvaliteta arhitekture i kvali-
teta izgrađenog okoliša snažno utječe na kvalitetu života 
pojedinca, ali i društva u cjelini.

 
Ministar prostornoga uređenja, 
graditeljstva i državne imovine
Darko Horvat
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A.

OSVRT NA 
IZVORIŠNE 
OSNOVE
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B.

OSTVARIVANJE 
AKTIVNOSTI 
PO TEMATSKIM 
PODRUČJIMA





B.1.
Kultura građenja trajni je proces suradnje stručnjaka na 
području arhitekture, urbanizma i prostornog planira-
nja te s njima povezanih inženjerskih i društvenih struka, 
koja javnim dijalogom stručnjaka, politike i pojedinaca 
mora ostvarivati kvalitetu izgrađenog prostora kao svoj 
svevremenski cilj.

Prepoznati su izazovi i potrebe podizanja društve-
ne svijesti o značaju kvalitete izgrađenog prostora, 
aktivnog uključivanja javnosti i njezina sudjelovanja 
u donošenju odluka te potrebe nužne kontinuirane 
promocije arhitekture.

Unapređivanje društvene svijesti o kvaliteti izgrađe-
nog prostora u dokumentu ApolitikA 2013. – 2020. pred-
viđeno je provedbom triju inicijativa, odnosno aktivnosti 
kojima se provode.

DRUŠTVENA SVIJEST
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B.2.
Realizacija javnih zahvata najizravniji je oblik kreiranja 
javnog prostora, bez obzira na to je li riječ o pojedinačnim 
zgradama javne namjene, javnim otvorenim površinama, 
krajobraznim ili infrastrukturnim zahvatima. Vrsnoća 
gradnje i poštovanje principa ostvarivanja najviše kva-
litete moraju obuhvatiti sve aktivnosti, od planiranja 
do realizacije, osiguravajući da se procesi odvijaju na 
profesionalan i transparentan način, pri čemu ključnu 
ulogu ima javni naručitelj.

Postizanje visoke kvalitete javnih prostora te njiho-
vo prepoznavanje kao uzora u oblikovanju, održivosti, 
zdravom korištenju i kvalitetnoj izvedbi, osiguranje du-
goročne opravdanosti javnih investicija i kvalitete javnih 
zahvata samo su neki od izazova s kojima su suočeni 
javni naručitelji.

Dokumentom ApolitikA 2013. – 2020. odgovor na pre-
poznate izazove predviđen je sljedećim inicijativama i 
njima pripadajućim aktivnostima:

JAVNI ZAHVATI 
U PROSTORU
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PRILOG: 
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JAVNOG 
MNIJENJA 
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muški
ženski

do 29 godina
od 30 do 44
od 45 do 59
60 i više godina

osnovno
srednje
više i visoko

80 i više tisuća 
10 do 80 tisuća 
2 do 10 tisuća 
do 2 tisuća stanovnika

Zagreb i okolica
sjeverna Hrvatska
slavonija
banovina, kordun, lika
Primorje, istra, gorski kotar
dalmacija

474
526

179
241
288
292

241
574
185

258
195
161
385

260
163
165
83
126
202

47 %
53 %

18 %
24 %
29 %
29 %

24 %
57 %
19 %

26 %
20 %
16 %
38 %

26 %
16 %
16 %
8 %
13 %
20 %

sPol

dob

obraZovanje

veličina naselja

regija

% n_1000 %

Tablica 1 – Demografska sTrukTura uzorka.
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stanom ili kućom u kojoj živite

svojim bližim susjedstvom

dijelom naselja ili kvartom u 
kojem vi živite

cjelokuPnim naseljem u kojem 
živite – ovdje mislimo na grad 
ili selo u kojem živite

grafikon 1 – koliko sTe općeniTo zaDovoljni svojim živoTnim prosTorom? 
poD prosTorom mislimo na sljeDeće:
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1. rang 2. rang 3. rang 4. rang nZ/bo

grafikon 3 – Tko po vama ima najveću oDgovornosT za kvaliTeTno i 
smisleno oblikovanje prosTora? molimo vas Da sljeDeće grupe ljuDi 
poreDaTe na način Da na prvo mjesTo sTaviTe onoga za koga smaTraTe 
Da ima najveću oDgovornosT, a na čeTvrTo mjesTo onoga za koga 
smaTraTe Da ima najmanju oDgovornosT.

grafikon 2 – u kojoj mjeri vaš Dio naselja ili kvarT ispunjava vaše živoTne poTrebe
– u smislu Da imaTe saDržaje koji su vam poTrebni i smaTraTe ih važnima?

16,8

16,8

11,7

1,1

52,6

68

14

5

7

5

28

39

21

10

15

27

41

7 1,6

2,5

3,0

3,0

7

7

7

10

36

22

25



APOLITIkA96 izvješće o provedbi

grafikon 4 – prema vašem mišljenju, koliko su arhiTekTi važni i poTrebni DrušTvu?

grafikon 5 – smaTraTe li Da arhiTekTi svojim Djelovanjem Doprinose:

grafikon 6 – jesTe li angažirali arhiTekTa kaD sTe izvoDili građevinske zahvaTe 
na nekoj građevini u svojem vlasnišTvu?

grafikon 7 – jesTe li angažirali arhiTekTa kaD sTe izvoDili građevinske zahvaTe 
na nekoj građevini u svojem vlasnišTvu?

PotPuno nevažni

uglavnom nevažni

uglavnom važni

iZraZito važni

ne Zna – beZ odgovora
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2,2
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grafikon 8 – koji su bili razlozi zbog kojih sTe angažirali arhiTekTa. nabrojiTe sve razloge.
samo ispiTanici koji su uvijek ili ponekaD angažirali arhiTekTe; n = 380.

kako bi stvorio Prostor Po 
vašoj mjeri

kako biH  mogao naPraviti 
kvalitetnu organiZaciju 
Prostora građevine

kako biste iZbjegli moguće 
ProPuste koje je teško 
ili skuPo otklanjati

kako bi vam Predložio 
teHnička rješenja kojiH 
se sami ne biste sjetili

kako biH mogao oPtimalno 
iskoristiti Zemljište

kako biste racionaliZirali 
troškove gradnje i korištenja

Zato što sam morao

da bi Projektirao oblikovno 
Zanimljivu ili drugačiju Zgradu

ostalo

nZ/bo
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grafikon 9 – šTo osobno smaTraTe kvaliTeTnom arhiTekTurom?

grafikon 10 – bisTe li rekli Da je arhiTekTura u hrvaTskoj jeDnako kvaliTeTna, kvaliTeTnija 
ili manje kvaliTeTna u usporeDbi sa arhiTekTurom u Drugim zemljama?

građevina koja se svojim 
iZgledom uklaPa u okolni Prostor

tradicijski oblikovana građevina

suvremeno oblikovana građevina

građevina koja se ističe svojim 
drukčijim oblikovanjem

nZ/bo

59,1

29,1
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17,3

6

36,2 12,68,942,3

manje kvalitetna kvalitetnija jednako kvalitetna nZ/bo

grafikon 11 – jesTe li ikaD osobno suDjelovali u čemu oD naveDenog?

informirali se o Planovima Za 
iZgradnju u svom naselju ili 
dijelu grada

aktivno sudjelovali u 
osmišljavanju Prostora u 
svom naselju ili dijelu grada – 
nPr. uređenje igrališta, sadnja 
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sudjelovali u Prosvjedu koji 
je imao cilj utjecati što će se 
negdje graditi

sudjelovali u rasPravi ili 
donošenju Prostornog Plana

Posjetili iZložbu natječajniH 
radova arHitektonskog ili 
urbanističnog natječaja
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grafikon 12 – kako bisTe procijenili razinu svoje informiranosTi 
o prosTornim planovima Dijela naselja ili kvarTa?

grafikon 13 – znaTe li šTo su arhiTekTonski ili urbanisTički naTječaji i za šTo se provoDe?

grafikon 14 – zanima li vas kako izgleDaju naTječajni raDovi za graDnju u vašoj blizini ili graDu?

osjećam se jako dobro informiranim

osjećam se dobro informiranim

osjećam se osrednje informiranim

osjećam se loše informiranim

osjećam se jako loše informiranim

nZ/bo
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2
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51,7

49,3

grafikon 15 – bisTe li bili spremni uključiTi se u procese vezane uz uređenje prosTora, kao šTo su:

isPunjavanju ankete o Potrebi 
uređenja Prostora

javne rasPrave o Prostornom 
Planu vašeg naselja ili vašeg 
dijela grada

aktivnom sudjelovanju u 
oblikovanju Prostora u vašem 
naselju ili dijelu grada; u 
iZvedbi radova

radionice o uređenju i 
Planiranju Prostora

da
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nZ/bo

sigurno ne biH vjerojatno ne biH vjerojatno biH sigurno biH nZ/bo
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