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Na temelju članka 13. stavka 1. podstavka 15. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva  
(«Narodne novine» broj  52/09.),  Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva  na 5.  
sjednici održanoj  12. ožujka 2011.  godine,  donijela je   
  
   

PRAVILNIK  O NAGRADAMA 
HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA   

 
OPĆE ODREDBE  
  

Članak 1. 
  
Ovim se pravilnikom o  nagradama  Hrvatske komore inženjera građevinarstva (u daljnjem 
tekstu: Pravilnik), određuju kategorije nagrada, kriteriji za dodjelu nagrada te propisuje  postupak 
i način dodjeljivanja nagrada Hrvatske  komore  inženjera građevinarstva (u daljnjem tekstu: 
Komora).  
  

Članak 2. 
  
Nagrade  Komora dodjeljuje zbog osobitog doprinosa Komori i njezinoj promidžbi u zemlji i 
inozemstvu, doprinosu graditeljskoj struci te razvoju građevinske djelatnosti.   
  
Nagrade se predaju laureatima u svečanom postupku. 
 

Članak 3. 
  
Na prijedlog predsjednika Komore, mogu se dodijeliti nagrade  Komore  određene ovim 
Pravilnikom i u posebnim slučajevima.  
 
Nije dopušteno pojedincima predlagati same sebe.  
 
 
OVLAŠTENI PREDLAGATELJI   
  

Članak 4. 
  
Ovlašteni predlagatelji  osoba kandidata  za dodjelu nagrada Komore su svi članovi Komore.  
  
 
IZGLED I NAZIV  NAGRADA 
 

Članak 5. 
 
Izgled i naziv pojedinih kategorija nagrada utvrdit će Upravni odbor Komore na prijedlog 
Povjerenstva za nagrade Komore.  
 
 
 
 
 
 
 
 



KATEGORIJE NAGRADA    
Za članove Komore  

Članak 6. 
  
Članovima Komore dodjeljuju se sljedeće nagrade: 
 

1. Nagrada za životno djelo; 
2. Nagradu za izuzetna dostignuća u struci iz strukovnih smjerova ovlaštenih inženjera 

građevinarstva, i to:  
- geotehnike; 
- konstrukcije; 
- prometnice; 
- organizacije građenja;  
- hidrotehnike. 

 
 

Za vanjske pravne ili fizičke osobe 
Članak 7. 

  
Nagrada Komore dodjeljuje se i ne članovima Komore odnosno drugim fizičkim osobama, 
trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama građana ili drugim pravnim osobama.    
 
 

Broj nagrada koje se dodjeljuju 
Članak 8. 

 
Povjerenstvo za nagrade odlučuje o broju nagrada koje se dodjeljuju u jednoj kalendarskoj godini 
prema kategorijama iz članaka 6. i 7.  ovoga Pravilnika.  
 
Za nagrade iz članka 6. stavka 1. podstavka 2. ovoga Pravilnika mogu se dodijeliti unutar 
strukovnih smjerova  ovlaštenih inženjera građevinarstva i prema specijalnostima. 
 
KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADA 

 
Nagrada za životno djelo 

Članak 9. 
 

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutom pojedincu članu Komore, za trajan doprinos i 
ukupnu djelatnost u razvoju struke, kao i za iznimne rezultate trajne vrijednosti na unapređivanju 
i razvoju struke, te razvoju tehničkog stvaralaštva u Republici Hrvatskoj i svijetu.  

Osnova za dodjelu Nagrade za životno djelo, uz navedeno u stavku 1. ovoga članka, dugotrajnije 
je djelovanje u struci tijekom profesionalne karijere te javna prepoznatljivost i priznatost njegovih 
doprinosa.  

Nagrada za izuzetna dostignuća u struci 
Članak 10. 

Nagrada za izuzetna dostignuća u struci iz strukovnih smjerova ovlaštenih inženjera 
građevinarstva u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom 2. ovoga Pravilnika, može se dodijeliti 
jednom kandidatu ili timu (najviše pet članova), za objekt izgrađen u godini za koju se dodjeljuje 
nagrada. 
 



Iznimno, zbog uvođenja Nagrade od 2011. godine, te zbog recesije, a s ciljem održavanja visokog 
digniteta nagrađivanja, pri nominaciji za 2011. godinu mogu se uzeti u obzir objekti izgrađeni u 
razdoblju od  2008. do 2010. godine. 

 
Nagrada vanjskim pravnim ili fizičkim osobama 

 
Članak 11. 

 
Nagrada vanjskim pravnim ili fizičkim osobama, dodjeljuje se  osobama koje su dale poseban 
doprinos razvoju struke, poticanju investicija i doprinos razvoju i unapređenju graditeljske 
djelatnosti, a nisu članovi Komore. 

 
PROCEDURA NOMINACIJA I IZBORA  
 

Povjerenstvo za nagrade Komore 
Članak 12. 

 
Proceduru nominacija provodi Povjerenstvo za nagrade Komore, koje članove na prijedlog 
predsjednika Komore bira i razrješuje Upravni odbor Komore.  
  
Povjerenstvo za nagrade Komore (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) ima najviše pet  članova, i 
može raditi prema pravilima koje donosi.  
  

Članak 13. 
 
Odluku o raspisivanju javnog natječaja za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada iz članaka 6. 
i 7. ovoga Pravilnika donosi Upravni odbor Komore, ili predsjednik Komore po ovlaštenju 
Upravnog odbora Komore. 
 

Javni natječaj iz stavka 1. ovoga članka raspisuje i provodi Povjerenstvo.  
 

Procedura nominacija 
Članak 14. 

 
Povjerenstvo svim članovima Komore upućuje putem elektroničke pošte  Javni natječaj za 
podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada iz članaka 6. i 7. ovoga Pravilnika.  
 
Javni natječaj odnosno poziv za nominacije može se objaviti na internetskoj stranici Komore i/ili u 
dnevnom tisku.   
   
Kandidatura za pojedinu nagradu mora sadržavati osnovne podatke kandidata, ime prezime, 
adresu,  članski broj Komore, te  opis i obrazloženje za koju nagradu se član kandidira (ne više od 
jedne kartice teksta), na obrascu upitnika za predlaganje nominiranih za nagrade. Rok za dostavu 
prijedloga nominacija je 30 dana. 
 

Članak 15. 
 

Povjerenstvo će zaprimiti, sistematizirati i valorizirati  dostavljene kandidature te predložiti 
nominacije za nagrade za izuzetna dostignuća u struci iz strukovnih smjerova inženjera 
građevinarstva,  po tri za svaku predviđenu nagradu. 
 
Povjerenstvo će Upravnom odboru Komore predložiti nominacije kandidata za životno djelo i za 
vanjske pravne ili fizičke osobe. Upravni odbor Komore donosi odluku o dobitnicima nagrada. 



  
Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje prijedloge zaprimljene nakon navedenog datuma.  
 
Povjerenstvo može po potrebi od predlagatelja zatražiti pisane nadopune ili pojašnjenja u skladu 
s kriterijima iz ovoga  Pravilnika. Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje nepotpune prijedloge. 
 
Ukoliko kandidat za dodjelu nagrade  ne udovoljava kriterijima za dodjelu predložene nagrade,   
Povjerenstvo će razmotriti, u okviru mogućnosti, prijedlog za dodjelu neke druge nagrade.  
  

Članak 16. 
 
Povjerenstvo liste s nominacijama dostavlja svim članovima Komore radi glasovanja za po jednog 
kandidata između nominiranih. Rok za  glasovanje je 15 dana od dana dostave nominacija. 
 
Postupak prikupljanja glasova i rangiranje  kandidata su povjerljivi, obavljaju  ga članovi 
Povjerenstva  i službenik Komore. 

 
Povjerenstvo će nakon zaključenja postupka glasovanja, prebrojiti glasove i rezultate kuvertirati.  
Rezultati se objavljuju prilikom svečane podjele nagrada  u okviru Dana ovlaštenih inženjera 
građevinarstva. 
 

Članak 17. 
  
Komora  vodi Knjigu  nagrada,  u koju se upisuju sve dodijeljene nagrade.   
  
 
ZAVRŠNE  ODREDBE   

Članak 18. 
 
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika, ostaje na snazi Odluka Upravnog odbora Komore od 25. 
veljače 2010. godine, Klasa:   120-01/10-05/1, Urbroj: 500-02-10-6, o imenovanju članova 
Povjerenstva za priznanja Komore. 

 
Članak 19. 

 
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o priznanjima Hrvatske komore 
inženjera građevinarstva, koji je donijela Skupština Komore na 1. sjednici održanoj 17. lipnja 
2009. godine. 
 

Članak 20. 
  

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 
 

Broj:   05-9/2011 
Osijek, 12.03.2011. 

Predsjednik  
Hrvatske komore inženjera građevinarstva 

Zvonimir Sever, dipl.ing.građ., v.r. 


