
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA 
 
KLASA: 133-01/18-01/12 
URBROJ: 541-07-02/3-23-9 
Zagreb, 20.02.2023.  
 

 Na temelju članka 38. stavka 8. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne 
novine« broj 25/18), članka 34. Pravilnika o stručnom ispitu osoba koje obavljaju stručne geodetske 
poslove (»Narodne novine« broj 90/18), glavni ravnatelj Državne geodetske uprave donosi 

 
RJEŠENJE 

o imenovanju ispitnog povjerenstva 
 

I 

Imenuju  se ispitivači i tajnik ispitnog povjerenstva Državne geodetske uprave za polaganje 
stručnog ispita iz članka 38. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti i njihove zamjene. 

Ispitno povjerenstvo ima članove, koje čine pet osoba iz reda stručnjaka za pojedina ispitna 
područja,  tajnika ispitnog povjerenstva i njihove zamjene. 

Ispitno povjerenstvo ima predsjednika i njegovog zamjenika. 

II 
 

U ispitno povjerenstvo se imenuju: 

1. Dr. sc. Marijan Marjanović -  predsjednik ispitnog povjerenstva 
 

2. Martina Ciprijan, dipl. ing. geod.  -  zamjenica predsjednika ispitnog povjerenstva. 
  

Za pojedino ispitno područje imenuju se slijedeći članovi ispitnog povjerenstva i njihove 
zamjene: 

1. Katastarski sustav Republike Hrvatske 

Branka Vorel Jurčević, dipl.ing.geod .- članica 

Ariana Bakija Lopac, dipl.ing.geod. - zamjena 

2. Topografska izmjera i izrada državnih karata 

Dr. sc. Ilija Grgić - član 

Igor Vilus, dipl. ing. geod. – zamjena 

3. Državna izmjera 

Dr. sc. Marijan Marjanović - član 



 
 

Martina Ciprijan, dipl. ing.geod. - zamjena 

4. Geodetski poslovi za tehničke potrebe 

Mr. sc. Ljerka Marić - članica 

Mr. sc. Tomislav Ciceli - zamjena 

5. Posebni postupci u upravnom području državne izmjere i katastra nekretnina 

Diana Dudok, dipl. iur. - članica 

Zrinka Bešlić Landek, dipl. iur. - zamjena 

Za tajnika ispitnog povjerenstva i njegovog zamjenika imenuju se: 

Daniela Katalenić Bertić, struč. spec. comm. - tajnica 

Martina Babić, dipl. ing. geod. - zamjena 

III 

Ispitno povjerenstvo obvezno je stručni ispit provoditi u skladu s odredbama važećeg 
Pravilnika o stručnom ispitu osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove. 

 
IV 

 
Donošenjem ovog rješenja, rješenje KLASA: 133-01/18-01/12 URBROJ: 541-07/1-22-7 

od 18.07.2022. godine prestaje važiti. 
 

V 
 

Ovo rješenje objavit će se na web stranici Državne geodetske uprave www.dgu.gov.hr.                                                                                                           

 

                                                                                                    GLAVNI RAVNATELJ 

 
 
 

 
Antonio Šustić, dipl. ing. geod. 

 
 
Dostaviti: 

1. Ispitno povjerenstvo 
2. Sektor za financijske poslove, strateško planiranje, nabavu i opće poslove 
3. Pismohrana 
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