REPUBLIKAHRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
UPRAVAZA ENERGETIKUl RUDARSTVO

KLASA: UP/l-310-02/16-03/24
URBROJ: 526-04-01-02/ 1-16-02
Zagreb, 14. srpnja 2016.
Ministarstvo gospodarstva na temelju članka 19. Zakona o energetskoj učinkovitosti (Narodne
novine, br. 127/14) (dalje u tekstu: Zakon), u svezi s člankom 14. Pravilnika o energetskom
pregledu za velika poduzeća (Narodne novine, br. 123/ 15) (dalje u tekstu: Pravilnik) i članka
96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09) (u daljnjem
tekstu: ZUP), a povodom zahtjeva Veleučilišta u Slavonskom Brodu, 35000 Slavonski Brod,
Dr. Mile Budaka 1, OIB: 06972269479, zastupano po dekanu mr. se. Josipu Jukić, dipl. ing.
stroj ., OIB: 96527300054, za davanje ovlaštenja za energetski pregled za velika poduzeća,
donosi

RJEŠENJE
I.

Veleučilištu

u Slavonskom Brodu, 35000 Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, OIB:
06972269479, izdaje se ovlaštenje za energetski pregled za velika poduzeća.

II.

Utvrđuje

III.

Utvrđuje

IV.

Utvrđuje

V.

Utvrđuje

VI.
VII.

se da je mr. se. Josip Jukić, dipl. ing. stroj., OIB: 96527300054 osoba
imenovane za potpisivanje dokumentacije o provedenim energetskim pregledima za
velika poduzeća koje provodi, odnosno izdaje Veleučilište u Slavonskom Brodu,
35000 Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1.

se da će mr. se. Josip Jukić, dipl. ing. stroj., OIB: 96527300054, provoditi
radnje i postupke energetskog pregleda za velika poduzeća u dijelu koji se odnosi na
strojarske sustave i procese, te sustave automatskog reguliranja i upravljanja, koje
provodi Veleučilište u Slavonskom Brodu, 35000 Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1.
se da će mr. se. Mladen Bošnjaković, dipl. ing. stroj., OIB: 70429451715,
provoditi radnje i postupke energetskog pregleda za velika poduzeća u dijelu koji se
odnosi na strojarske sustave i procese, te sustave automatskog reguliranja i upravljanja
koje provodi Veleučilište u Slavonskom Brodu, 35000 Slavonski Brod, Dr. Mile
Budaka 1.

se da će Marko Katinić, dipl. ing. stroj., OIB: 22145535147, provoditi radnje
i postupke energetskog pregleda za velika poduzeća u dijelu koji se odnosi na
strojarske sustave i procese, te sustave automatskog reguliranja i upravljanja koje
provodi Veleučilište u Slavonskom Brodu, 35000 Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1.

Ovlaštenje iz točke I. ovoga rješenja važi 5 godina od dana izvršnosti ovoga rješenja.
Podaci iz ovoga rješenja upisat će se po njegovoj izvršnosti u Registar ovlaštenih
osoba za obavljanje energetskog pregleda za velika poduzeća pod registarskim
brojem: Po-17/2016.

Obrazloženje
Veleučilište

u Slavonskom Brodu, 35000 Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, OIB:
06972269479 (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva), zastupano po dekanu mr. se. Josipu
Jukić, dipl. ing. stroj., OIB: 96527300054, dana 7. lipnja 2016. godine podnijelo je ovom
Ministarstvu zahtjev za davanje ovlaštenja za energetski pregled za velika poduzeća.
Podnositelj zahtjeva uz zahtjev je priložio:
presliku Izvatka iz sudskog registra od 24. svibnja 2016. za Veleučilište u Slavonskom
Brodu,
- javnobilježnički ovjerenu Izjavu o strukturi osoblja koji će biti uključeni u energetske
preglede velikih poduzeća od 3. lipnja 2016.,
Policu osiguranja br. 078210004619 od 30. svibnja 2016.,
uvjerenja nadležnih sudova da se protiv podnositelja zahtjeva i odgovorne osobe u
pravnoj osobi podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se
progone po službenoj dužnosti,
- javnobilježnički ovjerenu Izjavu o nekažnjavanju,
Nadalje, za fizičke osobe zaposlene na Veleučilištu u Slavonskom Brodu, mr. se. Josipa
Jukića, dipl. ing. stroj., mr. se. Mladena Bošnjakovića, dipl. ing. stroj. i Marka Katinića, dipl.
ing. stroj., priložena je sljedeća dokumentacija:
preslike Uvjerenja o uspješno položenom Programu izobrazbe za energetske preglede
velikih poduzeća,
preslike Uvjerenja o uspješno položenom Programu izobrazbe Modul I i II,
opise područja rada i iskustva u struci,
preslike osobnih iskaznica,
preslike diploma o završenom studiju odgovarajuće struke,
Potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje,
preslike Polica osiguranja br.. 078210004619 od 30. svibnja 2016.,
uvjerenja nadležnih sudova da se protiv fizičkih osoba ne vodi kazneni postupak za
kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti,
- javnobilježnički ovjerene Izjave o nekažnjavanju.
Zahtjev je osnovan.
Temeljem dokumentacije priložene predmetnom zahtjevu utvrđeno je kako podnositelj
zahtjeva ispunjava sve uvjete propisane odredbom članka 11. Pravilnika, te je odlučeno kao u
točci I. izreke ovog rješenja.
U provedenom postupku utvrđeno je kako je podnositelj zahtjeva odredio mr. se. Josipa
Jukića, dipl. ing. stroj., OIB: 96527300054, kao imenovanu osobu, sukladno odredbi članka
12. Pravilnika, stoga je odlučeno kao u točci II. izreke ovog rješenja.
Temeljem dokumentacije priložene predmetnom zahtjevu utvrđeno je kako mr. se. Josip
dipl. ing. stroj., OIB: 96527300054, ispunjava sve uvjete propisane odredbom članka
10. stavka 1. od točke 1. do točke 6. i točke 7.b) i 7.d) Pravilnika, te je odlučeno kao u točci
III. izreke ovog rješenja.
Jukić,
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Nadalje, temeljem dokumentacije priložene predmetnom zahtjevu utvrđeno je kako mr. se.
Mladen Bošnjaković, dipl. ing. stroj., OIB: 70429451715, ispunjava sve uvjete propisane
odredbom članka 10. stavka 1. od točke I. do točke 6. i točke 7.b) i 7.d) Pravilnika, te je
odlučeno kao u točci IV. izreke ovog rješenja.
Nastavno, temeljem dokumentacije priložene predmetnom zahtjevu utvrđeno je kako Marko
Katinić, dipl. ing. stroj., OIB: 22145535147, ispunjava sve uvjete propisane odredbom članka
10. stavka 1. od točke 1. do točke 6. i točke 7.b) i 7.d) Pravilnika, te je odlučene kao u točci
V. izreke ovog rješenja.
U točci VI. izreke ovoga rješenja
Pravilnika.

odlučeno

je u skladu s odredbom

članka

9. stavka 2.

U točci VII. izreke ovoga rješenja odlučene je u skladu s odredbom članka 23. Pravilnika.
Odredbom članka 9. stavka 1. Pravilnika propisano je kako energetski pregled provodi
ovlaštena osoba u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje područje energetske
učinkovitosti i odredbama Pravilnika. Stavkom 2. istog članka Pravilnika propisano je kako
ovlaštena osoba provodi energetske preglede na temelju ovlaštenja koje daje Ministarstvo
rješenjem, na rok od pet godina, uz mogućnost ponovnog izdavanja rješenja u skladu s
uvjetima određenim odredbama Pravilnika.
Odredbom stavka 3. istog članka Pravilnika propisano je kako podnositelj zahtjeva za davanje
ovlaštenja iz stavka 2. ovoga članka podnosi zahtjev Ministarstvu u elektroničkom ili pisanom
obliku. Stavkom 4. istog članka Pravilnika propisano je kako zahtjevu iz stavka 3. ovoga
članka mora biti naznačeno ovlaštenje za koje se zahtjev podnosi u skladu s ·člancima I I. i 12.
Pravilnika.
Nadalje, odredbom članka 10. stavka 1. Pravilnika propisano je kako se predmetno ovlaštenje
daje fizičkoj osobi ako ima najmanje završen diplomski sveučilišni studij arhitektonske,
građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke ili specijalistički diplomski stručni studij
arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke, tijekom kojega je osoba
stekla najmanje 300 ECTS bodova ili koja je prema ranijim obrazovnim programima stekla
akademski naziv diplomirani inženjer tehničke struke: arhitektonske, građevinske, strojarske
ili elektrotehničke struke, ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci, ako je uspješno
završila Program osposobljavanja propisan u Prilogu I Pravilnika, ako ima sklopljen ugovor o
osiguranju od profesionalne odgovornosti, da se protiv nje ne vodi kazneni postupak zbog
kaznenog djela koje se goni po službenoj dužnosti, da protiv nje nije izrečena pravomoćna
osuđujuća presuda za jedno od kaznenih djela taksativno navedenih u članku 1O. stavku 1.
točci 6. Pravilnika, te da je uspješno završila Program osposobljavanja prema Modulu 2 iz
Priloga 48 pravilnika kojima su propisani uvjeti za provođenje energetskih pregleda za
pojedine struke.
Odredbom članka 1O. stavka 2. Pravilnika propisano je kako je uz zahtjev za davanje
ovlaštenja za energetski pregled fizička osoba koja podnosi zahtjev, dužna priložiti presliku
osobne iskaznice, presliku diplome o završenom studiju, presliku svih stranica radne knjižice
ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu u struci na poslovima propisanim u stavku 1.
podstavku 2. ovoga članka ako to iskustvo nije vidljivo iz radne knjižice, preslika potvrde
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu i stažu ili elektronički
zapis o radno-pravnom statusu i stažu i/ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu u struci,
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opis radnog iskustva na poslovima iz stavka 1. ovoga članka, presliku uvjerenja o uspješno
završenom Programu osposobljavanja propisanim odredbama Pravilnika, presliku ugovora o
osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi podnositelj zahtjeva obavljanjem
poslova iz stavka 1. ovoga članka mogao učiniti investitoru ili drugim osobama, u trajanju
najmanje do isteka roka važenja rješenja, uvjerenje o nekažnjavanju fizičke osobe, te dokaz o
uplaćenoj pristojbi.
Odredbom članka 11. stavka 2. Pravilnika propisano je kako se ovlaštenje za provođenje
energetskog pregleda izdaje pravnoj osobi ako je registrirana za projektiranje, stručni nadzor
građenja, tehničko savjetovanje, znanstveno-istraživačku djelatnost, arhitektonske djelatnosti i
inženjerstvo, građevinarstvo, istraživanje i razvoj u tehničkim znanostima, znanstvene i
stručne poslove u području energetike, za energetsko certificiranje i energetski pregled
zgrade, ima stalno zaposlene najmanje dvije fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka
l O. Pravilnika, od kojih najmanje jedna ispunjava uvjete iz članka l O. stavka 1. točke 7. b) ili
točke 7. c) Pravilnika, ima sklopljen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti,
protiv nje i odgovorne osobe u pravnoj osobi se ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog
djela koje se goni po službenoj dužnosti, protiv nje i protiv odgovorne osobe u pravnoj osobi
nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više od kaznenih djela taksativno
navedenih u članku 11. stavku 2. točci 5. Pravilnika.
Stavkom 3. istog članka Pravilnika određeno je kako pravna osoba koja podnosi zahtjev za
stjecanje ovlaštenja za provođenje energetskog pregleda dužna je uz zahtjev, priložiti isprave
kojima dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta, i to presliku izvoda iz sudskog registra, ne
stariju od šest mjeseci kojom se dokazuje da je registrirana za obavljanje djelatnosti iz stavka
2. točke 1. ovoga članka, javnobilježnički ovjerenu izjavu odgovorne osobe u ovlaštenoj osobi
da je jedna ili više fizičkih osoba koje ispunjavaju uvjete utvrđene · člankom 10. Pravilnika,
opis radnog iskustva na poslovima iz članka l O. stavka 1. točke 2. Pravilnika za svaku osobu
stalno zaposlenu na neodređeno vrijeme kod podnositelja zahtjeva i imenovanu osobu koja će
potpisivati izvješća o provedenim energetskim pregledima velikih poduzeća, presliku ugovora
o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu, koju bi podnositelj zahtjeva obavljanjem
poslova iz stavka 1. ovoga članka mogao učiniti investitoru ili drugim osobama, u trajanju
najmanje do isteka roka važenja rješenja, uvjerenje o nekažnjavanju za pravnu osobu i
odgovornu osobu u pravnoj osobi, te dokaz o uplaćenoj pristojbi.
Odredbom članka 12. Pravilnika određeno je kako ovlaštena osoba određuje najmanje jednu
imenovanu osobu, koja je stalno zaposlena, s punim radnim vremenom na neodređeno
vrijeme i koja ispunjava uvjete iz članka 1O. ovoga Pravilnika, a koja će u ime ovlaštene
osobe potpisivati energetska izvješća o provedenim energetskim pregledima te druge osobe
koje sudjeluju u izradi energetskog pregleda.
Odredbom članka 23. Pravilnika određeno je kako Registar ovlaštenih osoba za energetske
preglede ustrojava i vodi Ministarstvo u elektroničkom obliku, te isti sadrži klasifikacijski
broj, urudžbeni broj i datum izdavanja ovlaštenja, naziv pravne osobe, osobni identifikacijski
broj, adresu sjedišta, broj telefona, vrstu ovlaštenja, ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj
osobi i njezin osobni identifikacijski broj, imena i prezimena, stručnu spremu, struku i osobne
identifikacijske brojeve fizičkih osoba zaposlenih u pravnoj osobi koje provode energetske
preglede s podacima o njihovom osposobljavanju i usavršavanju, ime i prezime, stručnu
spremu, struku i osobni identifikacijski broj imenovane osobe koja potpisuje izvješće o
energetskom pregledu, podatke o provedenom nadzoru, te odjeljak za napomene i upis
promjena bitnih za obavljanje poslova za koje je osoba ovlaštena.
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Slijedom navedenog, a nakon provedenog postupka, utvrđeno je kako podnositelj zahtjeva
ispunjava sve Pravilnikom propisane uvjete za davanje ovlaštenja za energetski pregled za
velika poduzeća, te je temeljem odredbe članka 19. Zakona i članka 14. Pravilnika, a u vezi sa
odredbom članka 96. stavka 1. ZUP-a, odlučeno kao u izreci ovog rješenja.
Upravne pristojbe na zahtjev i ovo rješenje naplaćene su u iznosu od 70,00 kuna u državnim
biljezima prema Tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama (,,Narodne novine",
broj: 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04,
141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13,
80/13, 40/14, 69/ 14, 87/14 i 94/ 14), te su poništene.

Uputa o pravnom lijeku
Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se
može pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim Upravnim sudom Republike Hrvatske.
Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog
rješenja.

DOSTAVITI:
1. Veleučilištu u Slavonskom Brodu, 35000 Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1.
2. Registar ovlaštenih osoba - po izvršnosti - ovdje.
3. U spis - ovdje.
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