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Na temelju članka 29. stavak 4. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (˝Narodne Novine˝, 
br. 152/2008, 61/2011, 56/2013) a u svezi s člankom 19. stavak 1. Statuta Hrvatske komore 
ovlaštenih inženjera geodezije (˝Narodne Novine˝, br. 52/2009, 7/2010) Upravni odbor Hrvatske 
komore ovlaštenih inženjera geodezije, na 6. sjednici održanoj 18.01.2014. godine, donio je:  

 

PROGRAM VJEŽBENIČKE PRAKSE S NAČINOM PROVEDBE  

Članak 1.  

Ovim pogramom se utvrđuje program vježbeničke prakse za vježbenike-kandidate za upis u 
Imenik ovlaštenih inženjera geodezije Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (u 
daljnjem tekstu: Komora) s načinom njegove provedbe, obveze vježbenika-kandidata i mentora, 
nadzor vježbenika-kandidata i mentora od strane Komore i druge radnje potrebne za uspješno 
provođenje vježbeničke prakse koji su propisani Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti (u 
daljnjem tekstu: Zakon) i Statutom Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (u daljnjem 
tekstu: Statut).  

Članak 2.  

(1) Status vježbenika-kandidata za upis u Evidenciju vježbenika-kandidata za upis u Imenik 
ovlaštenih inženjera geodezije stječe se upisom u Evidenciju vježbenika-kandidata za upis u 
Imenik ovlaštenih inženjera geodezije.  

(2) Zahtjev za upis u Evidenciju vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera 
geodezije podnosi se Odboru za upis, na propisanom obrascu koji Komora objavljuje na 
svojoj internetskoj stranici.  

(3) Pravo na upis u Evidenciju vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera 
geodezije ima osoba koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:  
- da je potpuno poslovno sposobna,  
- da ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske,  
- da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova,  
- da je uspješno završila preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani 

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar 
inženjer geodezije, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla 
odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke,  

- da se protiv nje ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđena za kaznena 
djela protiv života i tijela, slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske, 
vrijednosti zaštićene međunarodnim pravom, spolne slobode i spolnog ćudoređa, braka, 
obitelji i mladeži, imovine, sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, pravosuđa, 
vjerodostojnosti isprava, javnog reda ili službene dužnosti iz Kaznenog zakona 
(»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 
105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.), te kaznena djela protiv čovječnosti i 
ljudskog dostojanstva, kaznena djela protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, kaznena 
djela protiv života i tijela, kaznena djela protiv osobne slobode, kaznena djela protiv 
spolne slobode, kaznena djela protiv braka, obitelji i djece, kaznena djela protiv 
gospodarstava, kaznena djela protiv imovine, kaznena djela krivotvorenja, kaznena djela 
protiv službene dužnosti, kaznena djela protiv pravosuđa, kaznena djela protiv javnog 
reda, kaznena djela protiv Republike Hrvatske iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, 
br. 125/11. i 144/12.), 



- da je dostojna za obavljanje stručnih geodetskih poslova,  
- da ne obavlja poslove koji su nespojivi sa stručnom geodetskom djelatnošću,  
- da je u radnom odnosu sukladno propisima o radu, odnosno na stručnom 

osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno propisima kojima se 
potiče zapošljavanje u punom radnom vremenu u uredu ovlaštenog inženjera geodezije 
ili zajedničkom geodetskom uredu ili pravnoj osobi registriranoj za obavljanje stručnih 
geodetskih poslova, a u kojem je u radnom odnosu i njezin mentor. 

  O podnesenom zahtjevu odlučuje Odbor za upis.  

   

(4) Vježbeniku-kandidatu kojem je odobren upis u Evidenciju vježbenika-kandidata za upis u 
Imenik ovlaštenih inženjera geodezije izdaje se rješenje i iskaznica vježbenika-kandidata.  

Članak 3.  

(1) Program vježbeničke prakse počinje prvim danom u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca  u 
kojem je Odbor za upis pozitivno riješio zahtjev vježbenika-kandidata za upis u Evidenciju 
vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije i traje tri godine 
odnosno kraće za vrijeme koje se u slučajevima određenim Zakonom, Statutom i ovim 
Programom obračunava u vrijeme trajanja vježbeničkog staža.  

(2) Vrijeme trajanja vježbeničkog staža određuje se rješenjem o upisu u Evidenciju vježbenika-
kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije.  

Članak 4.  

(1) Za provedbu Programa vježbeničke prakse odgovoran je mentor kojeg je odredio Odbor za 
upis. Vježbenik-kandidat može Odboru za upis predložiti mentora.  

(2) Mentor je vježbeniku-kandidatu dužan osigurati rad na stručnim geodetskim poslovima koji 
su određeni Zakonom.  

(3) Vježbenik i mentor moraju biti zaposleni u istom uredu ili pravnoj osobi. 
(4) Vježbenik može za mentora predložiti ovlaštenog inženjera geodezije koji je zaposlen u 

uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili zajedničkom geodetskom uredu ili pravnoj osobi 
registriranoj za obavljanje stručnih geodetskih poslova i koji je završio preddiplomski i 
diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim je 
stekao akademski naziv magistar inženjer geodezije i koji je proveo najmanje pet godina u 
statusu ovlaštenog inženjera geodezije u koji se ne uračunava vrijeme mirovanja.  

(5) Vježbenička praksa za vježbenike-kandidate prema utvrđenom programu može se provoditi 
u više ureda, odnosno kod više mentora, ali ne više od tri, osim ako za to ne postoji 
opravdani razlog.  Rad u jednom uredu za vježbenika-kandidata ne može biti kraći od tri 
mjeseca, osim ako za to ne postoji opravdan razlog. 

(6) Mentor može na vježbeničkoj praksi istodobno imati najviše tri vježbenika-kandidata.  
(7) Vježbenički staž može se prekinuti ako vježbenik-kandidat prestane udovoljavati uvjetima iz 

članka 53. Statuta Komore, odnosno kada za to postoje opravdani razlozi (dulje bolovanje, 
...) čiju opravdanost ocjenjuje Odbor za upis.  

(8) U slučaju iz stavka 7. ovog članka Odbor za upis donijeti će rješenje o prekidu vježbeničkog 
staža, koji ne može biti dulji od jedne godine.  

(9) Ako prekid vježbeničkog staža traje dulje od jedne godine, bez opravdanog razloga, Odbor 
za upis donijet će rješenje o brisanju vježbenika-kandidata iz Evidencije.  



Članak 5.  

(1) Po obavljenoj vježbeničkoj praksi mentor podnosi pisani izvještaj (Izvještaj mentora) na 
odobrenje Odboru za upis. 

(2) Izvještaj se podnosi na propisanom obrascu koji Komora objavljuje na svojoj internetskoj 
stranici i kojeg mentor ovjerava svojim potpisom i pečatom.  

(3) Izvještaj se podnosi i na kraju razdoblja pojedinog mentora.  
(4) Po obavljenoj vježbeničkoj praksi mentor može predložiti i produljenje vježbeničke prakse do 

šest mjeseci, ako vježbenik-kandidat nije u potpunosti uspješno ispunio sve uvjete iz 
Programa vježbeničke prakse. Opravdanost razloga produljena vježbeničkog staža ocjenjuje 
Odbor za upis, koji prijedlog mentora može prihvatiti ili odbiti.  

(5) Ako mentor ne preporuči vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera 
geodezije, on može ponoviti vježbenički staž, ali ne više od jedanput. Opravdanost razloga 
zbog kojih mentor nije preporučio vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera 
geodezije ocjenjuje Odbor za upis, koji prijedlog mentora može prihvatiti ili odbiti.  

Članak 6. 

(1) Ako se osoba u statusu vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera 
geodezije zaposli u tijelima nadležnim za državnu izmjeru i katastar nekretnina Odbor za 
upis donijeti će rješenje o prekidu vježbeničkog staža. U tom slučaju vježbenik-kandidat je 
dužan u roku 30 dana dostaviti Odboru za upis svu dokumentaciju potrebnu za priznavanje 
uredno odrađenog vježbeničkog staža za period koji je proveo u statusu vježbenika-
kandidata. Broj prikupljenih bodova iz programa stručnog usavršavanja mora biti 
proporcionalan vremenu koje je osoba provela u statusu vježbenika-kandidata u odnosu na 
vrijeme i broj bodova koje joj je određeno rješenjem za upis u Evidenciju vježbenika-
kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije. 

(2) Ukoliko osoba iz stavka 1. ovog članka prekine rad u tijelima nadležnim za državnu izmjeru i 
katastar nekretnina dužna je o tome obavijestiti Odbor za upis, u roku 30 dana od nastale 
promjene. 

Članak 7.  

(1) Vježbenička praksa se sastoji od obavljanja stručnih geodetskih poslova iz članka 2. Zakona 
u svojstvu stručnog suradnika ovlaštenog inženjera geodezije kojima se vježbenik-kandidat 
uz pomoć mentora kao odgovorne osobe za obavljanje stručnih geodetskih poslova 
priprema za buduće samostalno obavljanje stručnih geodetskih poslova u svojstvu 
odgovorne osobe, i stručnog usavršavanja u sklopu programa stručnog usavršavanja koje 
organizira Komora.  

(2) Obujam i vrsta stručnih geodetskih poslova  koje će vježbenik-kandidat obavljati u toku 
vježbeničke prakse uvjetovani su poslovima koje obavlja mentor u svojstvu odgovorne osobe 
za obavljanje stručnih geodetskih poslova.  

(3) Vježbenik-kandidat dužan je u sklopu programa stručnog usavršavanja koje organizira 
Komora godišnje skupiti 20 bodova od čega najmanje 4 boda iz zakonske regulative.  

(4) Evidenciju o stručnom usavršavanju vježbenika-kandidata Komora počinje voditi sa danom 
upisa vježbenika-kandidata u Evidenciju vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih 
inženjera geodezije.  

(5) Ukoliko vježbenik-kandidat u jednogodišnjem razdoblju iz opravdanog razloga ne skupi 
odgovarajući broj bodova iste je dužan skupiti u slijedećem jednogodišnjem razdoblju.  



Članak 8. 

(1) Vježbenik-kandidat za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije obavlja stručne 
geodetske poslove u svojstvu stručnog suradnika ovlaštenog inženjera geodezije. 

(2) Vježbenik-kandidat za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije na svim radovima u čijoj 
je izvedbi sudjelovao kao stručni suradnik ovlaštenog inženjera geodezije to ističe na način 
da ispred svoga imena navodi riječ „vježbenik“. 

(3) Ovlašteni inženjer geodezije kao odgovorna osoba za obavljanje stručnih geodetskih 
poslova dužan je omogućiti vježbeniku-kandidatu za upis u Imenik ovlaštenih inženjera 
geodezije da stekne znanja i vještine za buduće samostalno obavljanje stručnih geodetskih 
poslova u svojstvu odgovorne osobe. 

 

Članak 9.  

(1) O tijeku obavljanja vježbeničke prakse vježbenik-kandidat je dužan voditi Dnevnik rada 
vježbeničke prakse u koji se mjesečno upisuju radnje u sklopu vježbeničke prakse koje je 
vježbenik-kandidat obavljao.  

(2) Dnevnik rada vježbeničke prakse vodi se na propisanom obrascu koji Komora objavljuje na 
svojoj internetskoj stranici. 

(3) Dnevnik rada sastoji se od mjesečnih izvještaja koje mentor ovjerava svojim potpisom i 
pečatom. 

(4) Mentor može osim ovjere na mjesečne izvještaje upisati napomene važne za provođenje 
vježbeničke prakse. 

(5) Mjesečni izvještaj mora biti zaključen u roku trideset dana od kraja proteklog mjeseca. 
(6) Dnevnik rada se podnosi na odobrenje Odboru za upis na kraju vježbeničkog staža. 
(7) Dnevnik rada se podnosi na odobrenje Odboru za upis i na kraju razdoblja pojedinog 

mentora. 
(8) U Dnevnik rada vježbeničke prakse, iz stavka 1. ovog članka, upisuje se:  

- mjesec i godina, 
- vrsta stručnih geodetskih poslova prema klasifikaciji iz članka 9. Zakona ovisno o 
organizacijskom obliku u kojem mentor i vježbenik-kandidat obavljaju stručne geodetske 
poslove,  
- vježbenikov opis izvršenja zadataka, 
- napomene vježbenika-kandidata i mentora.  

(3) Ukoliko se radi o duljem razdoblju u kojemu vježbenik-kandidat neće obavljati vježbeničku 
praksu o istome vježbenik-kandidat obavještava Odbor za upis, u roku 30 dana od nastale 
promjene, koji će donijeti rješenje o prekidu vježbeničkog staža.  

(4) Dane provedene na stručnom usavršavanju vježbenik-kandidat također upisuje u Dnevnik u 
rubriku Opis izvršenja zadataka vježbenika-kandidata u koju upisuje naziv programa 
stručnog usavršavanja i broj bodova koji je stekao (u obliku razlomka ukupan broj bodova 
kroz broj bodova iz područja zakonske regulative, na primjer 10/3).  

 

Članak 10.  

(1) Nadzor nad radom mentora, vježbenika-kandidata i provedbom Programa vježbeničke 
prakse provodi Odbor za upis putem jednog ili više članova ili stručne osobe zaposlene u 
Komori koje za to odredi predsjednik Komore na prijedlog Odbora za upis.  



(2) Nadzor iz stavka 1. ovog članka provodi se u pravilu jednom godišnje ili prema ukazanoj 
potrebi. Odluku o nadzoru nad radom mentora i vježbenika-kandidata donosi predsjednik 
Komore na prijedlog Odbora za upis.  

(3) Odbor za upis odnosno član Odbora za upis ili stručna osoba zaposlena u Komori koje 
odredi predsjednik Komore može od mentora i vježbenika-kandidata tražiti izvještaj i podatke 
za cijelo vrijeme trajanja vježbeničkog staža. 

(4) Ukoliko se utvrde nepravilnosti u obavljanju vježbeničke prakse, ovisno o tome koliko 
utvrđene nepravilnosti utječu na uspješno provođenje vježbeničke prakse, Odbor za upis će 
vježbeniku-kandidatu rješenjem: 
- produljiti vježbenički staž za vrijeme koje se ne može smatrati uspješnim obavljanjem 

vježbeničke prakse, 
- brisati vježbenika-kandidata iz Evidencije vježbenika-kandidata za upis u Imenik 

ovlaštenih inženjera geodezije, s rokom u kojem se ne može podnijeti zahtjev za ponovni 
upis u Evidenciju vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije 
koji ne može biti kraći od 6 mjeseci niti duži od 18 mjeseci. 

Članak 11.  

(1) U trajanje propisanog vježbeničkog staža za vježbenike-kandidate za upis u Imenik 
ovlaštenih inženjera geodezije obračunat će se i vrijeme koje su vježbenici-kandidati 
proveli radeći pod nadzorom ovlaštenog inženjera geodezije od dana stupanja na snagu 
Zakona do 01.01.2010. godine 

(2) Vježbenik-kandidat o vremenu provedenom radeći pod nadzorom ovlaštenog inženjera 
geodezije do 01.01.2010. godine izrađuje Dnevnik rada pod nadzorom ovlaštenog 
inženjera geodezije na propisanom obrascu koji Komora objavljuje na svojoj internetskoj 
stranici.  

U Dnevnik rada pod nadzorom ovlaštenog inženjera geodezije upisuje se ime i prezime 
ovlaštenog inženjera geodezije pod čijim je nadzorom radio, vrijeme obavljanja (u obliku 
od mjesec.godina do mjesec.godina), opis stručnih geodetskih poslova.  

Dnevnik rada pod nadzorom ovlaštenog inženjera geodezije izrađuje se kronološki i 
zasebno za svakog ovlaštenog inženjera geodezije pod čijim je nadzorom vježbenik-
kandidat radio.  

Dnevniku rada se prilaže dokaz da su za vrijeme rada pod nadzorom vježbenik-kandidat 
i ovlašteni inženjer geodezije bili zaposleni u istom uredu ili pravnoj osobi. 

(3) U trajanje propisanog komorskog postupka za vježbenike-kandidate za upis u Imenik 
ovlaštenih inženjera geodezije obračunat će se i vrijeme rada na poslovima državne 
izmjere i katastra nekretnina za osobu koja je bila zaposlena u tijelima nadležnim za 
državnu izmjeru i katastar nekretnina.  

(4) Činjenice iz stavka 3. ovog članka dokazuju se potvrdom koju izdaje tijelo nadležno za 
državnu izmjeru i katastar nekretnina.  

Članak 12. 

Po isteku vremena trajanja vježbeničkog staža određenog rješenjem Komore o upisu u 
Evidenciju vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije vježbenik- 
kandidat podnosi Odboru za upis Zahtjev za zaključenjem vježbeničkog staža na propisanom 



obrascu koji Komora objavljuje na svojoj internetskoj stranici. Ukoliko zahtjev ocijeni opravdanim 
Odbor za upis izdaje vježbeniku-kandidatu Uvjerenje o uspješno završenom komorskom 
postupku za vježbenike-kandidate za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije. 

Zahtjev za zaključenjem vježbeničkog staža mora se podnijeti Odboru za upis u roku 30 dana od 
datuma isteka vježbeničkog staža određenog rješenjem za upis u Evidenciju vježbenika-
kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije.  

Članak 13.  

Tumačenje pojedinih odredbi ovog programa daje Upravni odbor Komore.  

Članak 14.  

Dnevnik rada vježbeničke prakse, Dnevnik rada pod nadzorom ovlaštenog inženjera geodezije i 
Izvještaj mentora mogu se voditi u pisanom i elektroničkom obliku.  

Zakašnjenje u vođenju dnevnika rada vježbeničke prakse ne smije biti dulje od 30 dana.  

Članak 15. 

Za sva neopravdana zakašnjenja vođenja i dostave dokumentacije vježbeničke prakse u odnosu 
na rokove propisane ovim Programom Odbor za upis može, ako tako ocijeni, vježbeniku-
kandidatu rješenjem: 

- produljiti vježbenički staž za vrijeme za koje je vježbenik-kandidat kasnio u vođenju i 
dostavi dokumentacije, 

- brisati vježbenika-kandidata iz Evidencije vježbenika-kandidata za upis u Imenik 
ovlaštenih inženjera geodezije, s rokom u kojem se ne može podnijeti zahtjev za ponovni 
upis u Evidenciju vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije 
koji ne može biti kraći od 6 mjeseci niti duži od 18 mjeseci, ukoliko vježbenik-kandidat 
kasni sa vođenjem i dostavom dokumentacije više od godine dana, bez opravdanog 
razloga. 

 

Članak 16. 

Izgled obrazaca zahtjeva iz ovog programa odredit će Upravni odbor Komore i objavit će se na 
internetskoj stranici Komore.  
 

Članak 17. 

Iznos naknade upisa u Evidenciju vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera 
geodezije i izdavanje prijepisa, kopija, izvadaka i potvrda iz evidencije posebnom odlukom će 
utvrditi Skupština Komore. 

 

 



Članak 18. 

Ovaj Program vježbeničke prakse s načinom provedbe stupa na snagu 01. veljače 2014. godine, 
a primjenjuje se na sve započete postupke. 

Obrasci koji su bili u primjeni do stupanja na snagu ovog Programa mogu se koristiti do 
završetka ili prekida vježbeništva i mentorstva.  

Stupanjem na snagu ovog Programa vježbeničke prakse s načinom provedbe prestaje vrijediti 
Program vježbeničke prakse s načinom provedbe Klasa: 002-033/10-01/1 Ur.broj: 507-02-01-10-
2 od 14. listopada 2010. godine. 

   

 

Predsjednik 

Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije 

Vladimir Krupa, dipl.ing.geod., v.r. 

  

 

KLASA: 002-033/14-04/1 

UR.BROJ: 507-01-14-1 

ZAGREB, 18. 01. 2014. godine 


