
PRIJEDLOG 

 

Na temelju članka 17. stavka 1. točke 2. podstavka 2. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva 
(Narodne novine broj 132/15.), Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva  na Prijedlog 
Upravnog odbora, je na --- sjednici održanoj pisanim putem --------, donijela   

 

ODLUKU 

o sklapanju Ugovora o obveznom osiguranju ovlaštenih inženjera građevinarstva, 
ovlaštenih voditelja građenja, ovlaštenih voditelja radova 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, ovlaštenih voditelja građenja, 
ovlaštenih voditelja radova 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 predsjednik Hrvatske komore inženjera građevinarstva da potpiše Ugovor iz točke I. ove 
Odluke. 

 

III. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 
Klasa: 
Ur.broj: 
Zagreb, 

Predsjednik 

Hrvatske komore inženjera građevinarstva 

Zvonimir Sever, dip.ing.građ., v.r. 
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     OBRAZLOŽENJE ODLUKE 

o sklapanju Ugovora o obveznom osiguranju ovlaštenih inženjera građevinarstva, 
ovlaštenih voditelja građenja, ovlaštenih voditelja radova 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) propisano je da su ovlašteni inženjer, ovlašteni voditelj građenja, ovlašteni 
voditelj radova 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 23. veljače 2016. godine pokrenuo aktivnosti za 
obnovu ugovora o obveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti u poslovima prostornog 
uređenja i gradnje. 

Odlukom predsjednika Hrvatske komore inženjera građevinarstva Klasa:  110-02/16-01/12 od 18. 
travnja 2016. godine osnovano je Povjerenstvo za obvezatno osiguranje od profesionalne odgovornosti 
u inženjerskim poslovima i djelatnostima u gradnji, sa zadatkom da razmotri moguće načine rješavanja 
pitanja osiguranja i predloži Upravnom odboru konačno rješenje. U Povjerenstvo su  imenovani: 

1. Andrino Petković, dipl.ing.građ., predsjednik 
2. Dr. sc. Danko Holjević, dipl.ing.građ., član 
3. Željko Korica, dipl.ing.građ., član 
4. Mr. sc. Željko Štromar, dipl.ing.građ., član 
5. Darko Jukić, dipl.ing.građ., član 
6. Mr. sc. Tin Matić, odvjetnik, konzultant za stručnu i pravnu pomoć 

Slijed aktivnosti Povjerenstva bio je slijedeći: 

Povjerenstvo je u navedenom sastavu održalo pet sjednica i to 28.04.2016., 24.05.2016., 25.01.2017., 
27.02.2017. i 29.03.2017., nakon čega je predsjednik Povjerenstva podnio ostavku na rad u 
Povjerenstvu, a za predsjednika Povjerenstva  imenovan je dr. sc. Danko Holjević, dipl.ing.građ. 

Nakon toga sjednice Povjerenstva održane su i 12.04.2017., 27.04.2017. i 9.05.2017. 

U okviru rada Povjerenstva, raspravljene su teme od posebnog interesa za članove Komore, a  vezane 
za: 

 definiranje potrebe korištenje brokera u poslovima osiguranja 
 potrebe izmjene postojećih uvjeta osiguranja (jednakopravnost članova) 
 potrebe izvještavanja Komore o nastalim štetnim događajima (sudjelovanje predstavnika 

Komore u obradi šteta) 
 usuglašavanje stručne i pravne terminologije 
 definiranje pojma grube greške 
 visinu cijene osiguranja u narednom periodu. 
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Povjerenstvo je donijelo odluku o prestanku suradnje sa brokerom, te mu se zahvalilo da dosadašnjoj 
suradnji. Nastavno je uprava Croatia Osiguranja pismeno obaviještena  o prekidu postojećeg ugovora o 
osiguranju zaključno sa 1.06.2017 godine. Donesena je odluka da se stupi u kontakt sa upravom Croatia 
Osiguranja, te da se na unaprijed dogovorenim i usuglašenim postavkama započnu pregovori sa istom. 
Temeljem pregovora izrađen je novi prijedlog ugovora sastavljen od strane stručnih službi Komore i 
odvjetnika Komore. 

U cilju definiranja Uvjeta za osiguranje od profesionalne odgovornosti u inženjerskim poslovima u 
prostornom uređenju i gradnji, kao i konačnih formulacija Ugovora o obveznom osiguranju ovlaštenih 
inženjera građevinarstva, ovlaštenih voditelja građenja, ovlaštenih voditelja radova i stranih ovlaštenih 
osoba članova Komore od profesionalne odgovornosti u poslovima prostornog uređenja i gradnje 
Povjerenstvo je sa predstavnicima CROATIA osiguranja održalo sastanke  20.04.2017. i  27.04.2017.  

Predsjednik Povjerenstva je na sjednici Upravnog odbora održanoj 9.05.2017. izvijestio o aktivnostima 
Povjerenstva, pregovorima  s  Croatia osiguranjem i predloženim detaljima uvjeta osiguranja i ugovora. 
Upravni odbor je podržao dotadašnju aktivnost povjerenstva, prihvatio izvještaj i zatražio da se pregovori 
sa CROATIA osiguranjem privedu kraju. 

Na sastanku s CROATIA osiguranjem održanom 10.05.2017. utvrđen je konačni tekst Ugovora o 
osiguranju i Klauzule za osiguranje koja sadrži uvjete osiguranja, i koja je sastavni dio ugovora. 

Osnovni elementi Nacrta Ugovora o obveznom osiguranju su: 

 Ugovor se zaključuje na jednu (1)  godinu. 
 Premija osiguranja po članu  se nije povećavala u odnosu na ranije ugovorno razdoblje i iznosi 

278,46 kuna. 
 Iznos ugovora ovisi o broju članova i njihovoj fluktuaciji tijekom godine. Okvirni iznos  na 

današnji dan  je oko 1.650.000,00 kuna. 

U Klauzuli za osiguranje od profesionalne odgovornosti i Nacrtu Ugovora o osiguranju uvode se slijedeće 
novine: 

 Izjednačavaju se uvjeti osiguranja za sve članove HKIG, budući da je sada za ovlaštene 
voditelje građenja i ovlaštene voditelje radova uključeno  pokriće za oštećenje ili uništenje 
stvari (materijalnu štetu),  

 osigurateljeva obveza u pružanju pravne zaštite na strani osiguranika  u slučaju spora, te 
naknade troškova postupka 

 uvodi se obveza izvještavanja ugovaratelja osiguranja o  prijavljenim štetama (osiguraniku, 
visini prijavljene štete, oštećeniku, rezervi šteta  itd.) te o  statusu svake štete i isplaćenim 
iznosima po pojedinom osiguraniku i ukupno  

 obveza osiguratelja da o svakom zaprimljenom odštetnom zahtjevu po polici izvještava HKIG 
 pravo HKIG da njegov predstavnik sudjeluje u postupku utvrđivanja šteta te davanju  mišljenja 

da li je osiguranik počinio profesionalni propust 
 preciznija stručna i pravna terminologija. 

Odredbom članka 22. Ugovora propisana je obveza čuvanja poslovne tajne. 

Na sjednici 17.05.2017. Upravni odbor prihvatio je tekst Ugovora o osiguranju i Klauzulu za osiguranje 
od profesionalne odgovornosti u inženjerskim poslovima u prostornom uređenju i gradnji  koja je 
sastavni dio ugovora i predlaže ga Skupštini na usvajanje. 

Na sjednici od 17.05.2017. Upravni odbor prihvatio je također  Sponzorski ugovor o marketinškoj 
suradnji između HKIG i Croatia osiguranja koji je sklopljen na iznos od 160.000 kn za period od jedne 
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godine. Obzirom da se radi o ugovoru čiji je iznos manji od milijun kuna, njegovo prihvaćanje je u 
nadležnosti Upravnog odbora. 

U prilogu dostavljamo vam Klauzulu za osiguranje od profesionalne odgovornosti u inženjerskim 
poslovima u prostornom uređenju i gradnji, koja u bitnome uređuje pitanja: 

‐ predmet osiguranja 
‐ osigurani slučaj 
‐ teritorijalno pokriće 
‐ iznos osiguranja i agregatni limit 
‐ učešće osiguranika u šteti (ukoliko se to posebno ugovori) 
‐ početak, trajanje i prestanak obveze osiguratelja 
‐ isključenja iz osiguranja 
‐ gubitak prava iz osiguranja 
‐ ovlašteni  voditelj građenja i ovlašteni  voditelj radova (specifična isključenja iz osiguranja) 
‐ obveze ugovaratelja osiguranja 
‐ obveze osiguranika nakon osiguranog slučaja 
‐ osiguravateljeve obveze nakon zahtjeva oštećene osobe 
‐ pravnu zaštitu 
‐ naknadu štete 
‐ naknadu troškova postupka 
‐ neposredne zahtjeve oštećene osobe 
‐ premija osiguranja (način plaćanja) 
‐ troškovi utvrđivanja štete ( način utvrđivanja) 
‐ izvan sudsko  rješavanje sporova 
‐ nadležnost i mjerodavno pravo u slučaju spora 
‐ primjenu Općih uvjeta za osiguranje imovine.   

Budući da vrijednost Ugovora o osiguranju prelazi pojedinačnu vrijednost od 1.000.000,00 kn, u skladu 
s člankom 17. stavkom 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. 

 

 

 

 


