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Na temelju članka 17. stavka 1. točke 2. podstavka 2. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva 

(Narodne novine broj 132/15. 123/19), Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 

Prijedlog Upravnog odbora, je na 9. sjednici održanoj pisanim putem 16. do 24. studenoga 2020. godine, 

donijela   

 

ODLUKU 

o sklapanju Ugovora o obveznom osiguranju ovlaštenih inženjera građevinarstva, 

inženjera gradilišta i voditelja radova članova Komore i stranih ovlaštenih osoba članova 

Komore od profesionalne odgovornosti u poslovima prostornog uređenja i gradnje  

 

I. 

Ovom Odlukom Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva suglasna je (odobrava), da se  

sklopi Ugovor o obveznom osiguranju ovlaštenih inženjera građevinarstva, inženjera gradilišta i voditelja 

radova članova Komore i stranih ovlaštenih osoba članova Komore od profesionalne odgovornosti u 

poslovima prostornog uređenja i gradnje između CROATIA OSIGURANJA d.d. iz Zagreba i HRVATSKE 

KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA iz Zagreba, prema prijedlogu Upravnog odbora.    

 

II. 

Ovlašćuje se predsjednica Hrvatske komore inženjera građevinarstva da potpiše Ugovor iz točke I. ove 

Odluke. 

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

KLASA:   170-02/20-01/4 
URBROJ: 500-07-20-6  
Zagreb,    24. studeni 2020 

 

Predsjednica 

Hrvatske komore inženjera građevinarstva 
 

 

Nina Dražin Lovrec, dipl.ing.građ. 
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OBRAZLOŽENJE ODLUKE 

o sklapanju Ugovora o obveznom osiguranju ovlaštenih inženjera građevinarstva, 

inženjera gradilišta i voditelja radova članova Komore i stranih ovlaštenih osoba članova 

Komore od profesionalne odgovornosti u poslovima prostornog uređenja i gradnje, prema 

prijedlogu Upravnog odbora 

Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne 

novine“, broj 78/2015, 114/2018, 110/2019) propisano je da su ovlašteni inženjeri i strana ovlaštena 

osoba dužni osigurati se od profesionalne odgovornosti, primjereno vrsti i stupnju opasnosti, za štetu 

koju bi obavljanjem poslova, odnosno djelatnosti mogli učiniti investitoru ili drugim osobama za sve 

vrijeme obavljanja poslova, odnosno djelatnosti pri čemu iznos osiguranja ne može biti manji od 

1.000.000,00 kuna. 

Na temelju članka 55. stavak 1. istog Zakona Komora preuzima osnovno osiguranje od profesionalne 

odgovornosti svojih članova, a članovi Komore dužni su Komori plaćati naknadu za profesionalno 

osiguranje. 

Upravni odbor Komore je na 14. sjednici održanoj 20. svibnja 2020. godine pokrenuo aktivnosti za 

raspisivanje javnog poziva i sklapanje novog ugovora o obveznom osiguranju od profesionalne 

odgovornosti u poslovima prostornog uređenja i gradnje. 

Dana 21. rujna upućeni su Pozivi za dostavu ponude na sedam osiguravajućih kuća: Croatia osiguranje, 

Allianz osiguranje, Wiener osiguranje, Generali osiguranje, Grawe osiguranje, Euroherc osiguranje i 

Triglav osiguranje. Rok za dostavu ponuda bio je do 5. listopada 2020. godine 

U otvorenom roku zaprimljena je jedna ponuda od Croatia osiguranja. 

U Povjerenstvo za odabir ponuda imenovani su:  

dr.sc. Danko Holjević, dipl.ing.građ., predsjednik Povjerenstva 

dr.sc. Božo Soldo, dipl.ing.geot. 

Marijan Ricov, dipl.ing.građ.,  

Dinko Čondić, dipl.ing.građ. 

Vjekoslav Leko, dipl.ing.građ. 

 

Nakon pregleda dostavljene ponude Povjerenstvo konstatira da je dokumentacija kompletna,  da ponuda 

sadrži sve tražene elemente i da se može prihvatiti. 

 

Ugovor će se zaključiti na dvije godine s mogućnošću produženja na još dvije godine. 

Iznos ugovora ovisi o broju članova i njihovoj fluktuaciji tijekom godine. Za 2021. godinu okvirno je 

procijenjen iznos od 1.750.000 kuna s obzirom na trenutni i očekivani broj članova u 2021. godini. 

Na sjednici 12. studenoga 2020. Upravni odbor je prihvatio predloženu odluku i upućuje je Skupštini na 

usvajanje. 

Budući da vrijednost Ugovora o osiguranju prelazi pojedinačnu vrijednost od 1.000.000,00 kn, u skladu 

s člankom 17. stavkom 1. točkom 2. podstavkom 2. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva 

odluku o sklapanju predmetnog Ugovora na prijedlog Upravnog odbora  donosi Skupština Komore. Treba 

naglasiti da konačan godišnji iznos ugovora ovisi o broju članova Komore i njihovoj fluktuaciji tijekom 

godine i ne može se unaprijed točno precizirati. 


