
Pravilnik o diplomi 

 

Na temelju čl. 32 Statuta Hrvatskog društva procjenitelja Uprava Hrvatskog društva na dan 

30.11.2018. donosi sljedeći 

 

 

 
PRAVILNIK O STJECANJU DIPLOME OVLAŠTENOG PROCJENITELJA 

 

 

 
Članak 1. 

 

Pravilnik o stjecanju diplome ovlaštenog procjenitelja (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje 

preduvjete i postupak za stjecanje diplome ovlaštenog procjenitelja. 

 

Članak 2. 

 

Diploma ovlaštenog procjenitelja se stječe polaganjem stručnog ispita za ovlaštenog 

procjenitelja. 
 

Članak 3. 

 

Pravo na polaganje stručnog ispita za ovlaštenog procjenitelja imaju pristupnici koji 

zadovoljavaju slijedeće uvjete: 

1. dokaz o završenom fakultetskom ili tome odgovarajućem obrazovanju koji se dostavlja 

prilikom prijave za ispit za ovlaštenog procjenitelja 

2. najmanje pet godina radnog iskustva,   

3. prihvaćanje odredbi Kodeksa etike profesionalnih računovođa. 
 

Članak 4. 

 

Čuvanjem dokumantacije se bavi Tajnik Društva.  

 

Članak 5. 

 

Komisija za polaganje stručnog ispita za ovlaštenog procjenitelja se sastoji od: 

- predsjednika komisije i 

- dva člana komisije.  

 

Predsjednika komisije i članove komisije određuje Uprava Hrvatskog društva procjenitelja,koji 

istovremeno određuje i njihove zamjenike. 
 

Članak 6. 

 

Stručni ispit za ovlaštenog procjenitelja se polaže prema ispitnom program kojega je 

odobrila Uprava Hrvatskog društva procjenitelja i sastavni je dio ovog Pravilnika. 

 

 

 



Članak 7. 

 

Program ispita za ovlaštenog procjenitelja obuhvaca sljedeće predmete:  

1. financijsku analizu, 

2. procjenu vrijednosti DCF metodom i 

3. ostale metode procjenjivanja.  
 

Članak 8. 

 

Hrvatsko društvo procjenitelja, nakon uspješno položenog stručnog ispita, dodjeljuje 

pristupniku diplomu ovlaštenog procjenitelja. Diplomu ovlaštenog procjenitelja 

potpisuje predsjednik Hrvatskog društva procjenitelja. 

 

Članak 9. 

 

Hrvatsko društvo procjenitelja dužno je voditi i trajno čuvati evidenciju o stručnim ispitima za 

ovlaštenog procjenitelja. 

Evidencija o stručnim ispitima za ovlaštenog procjenitelja za svakog pristupnika stručnom 

ispitu se sastoji od sljedećih dokumenata: 

1. prijavnica za polaganje stručnog ispita za ovlaštenog procjenitelja, 

2. rezultati ispita za ovlaštenog procjenitelja. 

 

Članak 10. 

 

Hrvatsko društvo procjenitelja će osnovati i voditi poseban registar ovlaštenih procjenitelja 

na web stranici. Hrvatsko društvo procjenitelja, nakon uspješno položenog stručnog ispita i 

stjecanja diplome ovlaštenog procjenitelja, dužno je upisati pristupnika u registar ovlaštenih 

procjenitelja. 

 

Članak 11. 

 

Hrvatsko društvo procjenitelja može ovlaštenog procjenitelja izbrisati iz registra ako je 

narušio odredbe Statuta Hrvatskog društva procjenitelja i Kodeksa etike profesionalnih 

računovođa. 

O ispisivanju iz registra ovlaštenog procjenitelja odluku donosi Skupština Hrvatskog društva 

procjenitelja. 

 

Članak 12. 

 

Pravilnik o stjecanju diplome ovlaštenog procjenitelja stupa na snagu danom usvajanja. 

 

Predsjednik Hrvatskog društva procjenitelja 

Kristijan Cinotti 

 

Članovi Uprave: 

Kristijan Cinotti 

Andrija Garofulić 

Dragutin Dinčić 

Hrvoje Prlić 

Tomislav Ugrin 
 


