
Pravilnik o polaganju ispita 
 
 

 

Na temelju čl. 32 Statuta Uprava Hrvatskog društva procjenitelja donosi sljedeći 
 
 

 

POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA POLAGANJE 

STRUČNOG ISPITA ZA OVLAŠTENOG PROCJENITELJA 
 
 

 

Članak 1. 

 

Poslovnik o radu komisije za polaganje stručnog ispita za ovlaštenog procjenitelja (u daljnjem 

tekstu: Poslovnik) propisuje postupak polaganja stručnog ispita za ovlaštenog procjenitelja. 
 

Poslove koji proizlaze iz postupka za polaganje stručnog ispita za ovlaštenog procjenitelja 

obavlja komisija za polaganje stručnog ispita za ovlaštenog procjenitelja (u daljnjem tekstu: 

komisija). 

 

Članak 2. 

 

U radu komisije sudjeluju predsjednik komisije i dva člana komisije. 

 

Predsjednik komisije vodi i koordinira rad u skladu s odredbama Poslovnika, te zastupa 

komisiju u poslovima koji proizlaze iz postupka polaganja stručnog ispita. 
 

Članovi komisije sudjeluju u radu komisije i obavljaju stručne poslove. 

 

Komisija donosi odluke jednoglasno, a pravo glasovanja imaju predsjednik komisije i članovi 

komisije. 
 

Odluke iz nadležnosti komisije o kojima nije postignuta suglasnost glasanjem rješava Uprava 

Hrvatskog društva procjenitelja. 
 
 

Članak 3. 

 

Komisija je obvezna trajno obavještavati javnost o mogućnosti polaganja stručnog ispita za 

ovlaštenog procjenitelja. 

 

 

 

Članak 4. 

 

Prijavnice za polaganje stručnog ispita za ovlaštenog procjenitelja pristupnici dostavljaju 

komisiji neovisno o datumu održavanja stručnog ispita.  

 



Članak 5. 

 

Prijavnica za polaganje stručnog ispita za ovlaštenog procjenitelja sadrži sljedeće podatke: 

 

1. ime i prezime, 

2. osobni identifikacijski broj građana (OIB), 

3. stručna sprema, 

4. radno iskustvo, 

5. uvjerenje o nekažnjavanju za djela iz oblasti gospodarskog kriminalieta, 

6. potvrda o uplati.  

 

Za potrebe dokazivanja navedenoga, pristupnik dostavlja Tajniku Društva sljedeće dokumente, 

bilo u originalu, preslici ili elektronskom obliku:  

 

1. osobna iskaznica, 

2. dokaz o stručnoj spremi, 

3. potvrda s MIORHa, 

4. uvjerenje o nekažnjavanju.  

 

Članak 6. 

 

Komisija može donijeti odluku o odbijanju prijave uz obrazloženje ukoliko ocijeni da osoba 

priloženim dokazima nije dokazala zadovoljenje potrebnih uvjeta. 
 

Članak 7. 

 

Pristupnik stručnom ispitu je obvezan unaprijed podmiriti troškove polaganja ispita. Odluku o 

naknadi za troškove polaganja stručnog ispita na prijedlog komisije donosi Uprava Hrvatskog 

društva procjenitelja.  
 

Članak 8 

 

Stručni ispit za ovlaštenog procjenitelja sastoji se od pisanog i usmenog dijela. Uvjet za pristup 

usmenom dijelu ispita je prolazak pismenog ispita. 

 

Članak 9. 

 

Uspjeh pristupnika na pisanom i usmenom dijelu stručnog ispita se ocjenjuje prema kriterijima 

kako slijedi: 

 

Područje Udio 

Financijska analiza 25% 

Procjena vrijednosti poduzeća DCF metodom 60% 

Ostale metode procjene vrijednosti 15% 

Ukupno 100% 

 

Za prolazak pismenog djela ispita potrebno je imati više od 70% bodova. 



Članak 10. 

 

Na temelju rezultata pisanog i usmenog dijela stručnog ispita komisija donosi odluku o uspjehu 

pristupnika na stručnom ispitu u opisnom obliku: 
 

* položio/položila ili 

* nije položio/položila. 

 

Članak 11. 

 

Nakon završetka stručnog ispita predsjednik komisije u nazočnosti članova komisije i tajnika 

komisije dužan je obavijestiti pristupnika o postignutom uspjehu u polaganju stručnog ispita. 
 

Članak 12. 

 

O tijeku stručnog ispita za ovlaštenog procjenitelja se vodi zapisnik, u koji se unose slijedeći 

podatci: 
 

1. ime i prezime pristupnika, 

2. ime i prezime predsjednika komisije, 

3. ime i prezime članova komisije 

5. mjesto i datum polaganja stručnog ispita, 

6. odluka komisije o uspjehu pristupnika na stručnom ispitu. 

 

Zapisnik o tijeku stručnog ispita vodi tajnik komisije, a potpisuju ga predsjednik komisije i 

članovi komisije. 
 

Članak 13. 

 

Predsjednik komisije, članovi komisije i tajnik komisije imaju pravo na naknadu za rad u 

komisiji. Iznos naknade određuje Uprava Hrvatskog društva procjenitelja. 

 

 

Članak 14. 

 

Poslovnik o radu komisije za polaganje stručog ispita za 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 


