
 

 

 

 

 

KLASA: 302-01/15-01/7 

URBROJ: 2198/31-01-16-2 

Gračac, 27. lipnja 2016. 

 

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“ broj 127/14), članka 5. i 

13 Pravilnika o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 18/2015) i članka 

47. Statuta Općine Gračac (''Službeni glasnik Općine Gračac'' broj 11/13), Općinska načelnica Općine Gračac, 

dana 27. lipnja 2016.  d o n o s i 

ODLUKU  

o imenovanju osobe  

zadužene za sustavno gospodarenje energijom (SGE) u Općini Gračac 

 

Članak 1. 

 

Za osobu zaduženu za sustavno gospodarenje energijom u Općini Gračac imenuje se: Milan Rastović, ing.,  

OIB: 61784452580 , na radnom mjestu Voditelja Pododsjeka za komunalno  redarstvo pri Odsjeku za 

komunalni sustav i prostorno uređenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračac.  

Imenovana osoba će biti uvedena u Registar imenovanih osoba APN-a. 

 

Članak 2.  

 

Osoba imenovana u članku 1. ove Odluke dužna je uspostaviti sustavno gospodarenje energijom (u 

daljenjem tekstu: SGE) u Općini Gračac što uključuje definiranje hijerarhije, imenovanje energetskih savjetnika 

i/ili energetskih suradnika i pojedinih energetskih troškovnih centara (u daljenjem tekstu: ETC) za sve zgrade u 

vlasništvu ili suvlasništvu Općine Gračac te za svako trgovačko društvo/ustanovu u vlasništvu, odnosno pod 

upravljanjem Općine Gračac.  

Energetski savjetnik i/ili energetski suradnik su dio tima energetske učinkovitosti (u daljenjem tekstu: 

EE tim) koji su zaduženi za unos, praćenje, analizu i izvještavanje u procesu sustavnog gospodarenja energijom 

na način propisan Metodologijom Priloga 1. Pravilnika o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru 

(„Narodne novine“ broj 02/2015). 

Članak 3.  

 

Osoba imenovana u članku 1. ove Odluke dužna je najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja ove 

Odluke imenovati rješenjem članove EE tima, a  kojim se ujedno utvrđuju zadaće Općinskog EE tima 

energetske savjetnike i/ili energetske suradnike te sukladno članku 13. Pravilnika o sustavnom gospodarenju 

energijom u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 18/2015) te periodički, a najmanje jednom godišnje 

analizirati potrošnju energije i vode u zgradama i javnoj rasvjeti i o tome izvijestiti APN putem 

Izvještaja o godišnjoj potrošnji energenata i vode iz Priloga 3 koji je sastavni dio Pravilnika. 

Imenovana osoba izvještava APN o svom imenovanju i imenovanju Energetskog savjetnika te 

o ETC-ima za koje je pojedini Energetski savjetnik zadužen, odmah po imenovanju te o svim 

naknadnim promjenama. 

Izvještaji iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka šalju se elektroničkom poštom. 
 

Članak 4. 

 

Ova Odluka će se objaviti u Službenom glasniku Općine Gračac, na Oglasnoj ploči Općine Gračac i službenim 

mrežnim stranicama Općine Gračac (www.gračac.hr) .                                              

                                                                                                                        OPĆINSKA NAČELNICA: 

                                   Nataša Turbić, prof. 

http://www.gračac.hr/

