
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSTITUT IGH, d.d. 
Janka Rakuše 1 
10000 Zagreb, Hrvatska 
 
TEL +385 (0)1 612 51 25 
FAX +385 (0)1 612 54 01      
EMAIL igh@igh.hr 
WEB www.igh.hr 

 

Mjerodavni sud: 

Trgovački sud u Zagrebu 
registarski uložak s matičnim brojem 
(MBS) 080000959 
 
Temeljni kapital:  
116.604.710,00 kn,  
uplaćen u cijelosti 
 
Broj izdanih dionica: IGH 613.709 
Nominalna vrijednost dionice 190 kn 

MB: 3750272 
OIB: 79766124714 
Poslovna banka: 

SBERBANK  d.d.  
IBAN: 

HR6825030071100087335 
SWIFT kod: VBCRHR22 

Uprava: 

Robert Petrosian,predsjednik uprave 
Vedrana Tudor, članica uprave 
Miroslav Pauzar, član uprave 
 
Nadzorni odbor: 
Žarko Dešković, dipl.ing.građ.,  
predsjednik Nadzornog odbora 

 

 

Redovna dionica IGH-R-A, ISIN HRIGH0RA0006 
Uvrštena na službeno tržište Zagrebačke burze 
Matična država članica: Hrvatska 
LEI oznaka:74780000W0UQ8MF2FU71 

 
ZAGREBAČKA BURZA     HANFA    HINA 
Ivana Lučića 2a     Miramarska 24b    
10000 Zagreb     10000 Zagreb   ots@hina.hr10000
    
     
 

Objava za investitore 
 
 
 

Institut IGH, d.d.  u posljednja tri mjeseca potpisao novih ugovora ukupne 
vrijednosti nešto više od 30,5 milijuna HRK 

 
Zagreb, 11.prosinca 2020. – Institut IGH, d.d. je u posljednjih tri mjeseca, počevši od 1.rujna 2020.godine, pa 
zaključno s 11. prosinca 2020.godine potpisao ukupno 65 nova ugovora ukupne vrijednosti nešto više od 30,5 
milijuna HRK.   
 
Riječ je ugovorima vezanima za sve vrste usluga koje društvo pruža u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Najveća 
vrijednost pojedinačnog ugovora iznosi 5 milijuna HRK s tvrtkom Elektroprojekt d.d. o čemu je društvo već 
izvijestilo investicijsku javnost 14. listopada 2020.godine. 
 
Od drugih značajnijih ugovora izdvajamo: 
 

1. Izrada projekata i druge projektne dokumentacije za izgradnju i modernizaciju drugog kolosijeka na 
pružnoj dionici Križevci-Koprivnica - granica RH sklopljenog s tvrtkom CENGIZ INSAAT SANAYI VE 
TICARET A.S. Podružnica Zagreb vrijednosti nešto više od 3,6 milijuna HRK 
 

2. Izrada izmjene i dopune lokacijske dozvole s provedbom geodetskih i geotehničkih istražnih radova, 
novelacijom glavnih projekata i ishođenjem građevinskih dozvola za obilaznicu Vukovara sklopljenog s 
tvrtkom Hrvatske ceste vrijednosti nešto više od 3,6 milijuna HRK 

 
3. Usluge nadzora nad projektom „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Našice“ 

sklopljenog s tvrtkom Našički vodovod d.o.o. vrijednosti nešto više od 2,9 milijuna HRK 
 

4. Nadzor nad rekonstrukcijom prometnih površina i kolosijeka na području teretne luke – Bazen Rijeka 
sklopljenog s tvrtkom Luka Rijeka d.d. vrijednosti nešto više od 2,6 milijuna HRK 

 
S poštovanjem, 
 

INSTITUT IGH d.d. 
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