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Zagreb, 30. travnja 2019. 

Ministar gospodarstva, poduzetnikva i obrta, temeljem odredbi elanaka 21. stavka 1. i 
odredbi elanka 22. Pravilnika o struenoj osposobijenosti za obavijanje odredenih poslova u 
rudarstvu (Narodne novine, br. 9/00.), donosi 

RJE .g ENJE 

0 osnivanju 

Ispitnog povjerenstva za polaganje struenih ispita iz rudarstva 

I. U Ispitno povjerenstvo za polaganje struenog ispita iz rudarstva (u daljnjem tekstu: 
Ispitno povjerenstvo) imenuju se: 

1.1. dr.sc. Dragan Krasia, dipl.ing.rud., za predsjednika Ispitnog povjerenstva, 
- ispitivae usmenog dijela ispita za propise iz rudarstva, zakite na radu, prostornog 
uredenja, za§tite od po2ara i zakite okoliga 

1.2. dr.sc. Dragan Vidia, dipl.ing.rud., za zamjenika predsjednika Ispitnog povjerenstva, 

2.1. dr.sc. Andrija Mikulio, dipl.ing.rud., za elana Ispitnog povjerenstva, 

- ispitivad iz podrueja pisane radnje i usmenog dijela ispita za propise o tehnidkim 
normativima iz podrueja rudarstva i zakite na radu, 

2.2. Krunoslav Bagie, dipl.ing.rud., za zamjenika elana Ispitnog povjerenstva, 

3.1. Silvija Trgovec-Greif, dipl.iur., za dlana Ispitnog povjerenstva, 
- ispitivae usmenog dijela ispita za Ustav Republike Hrvatske, propisa o trgovaekim 
drukvima i propisa o radnim odnosima 

3.2. Slavek Repie, dipl.iur., za zamjenika elana Ispitnog povjerenstva, 

4. Mario Svrtan, dipl.ing.rud., za tajnika Ispitnog povjerenstva. 

II. Ministar gospodarstva, poduzetnikva i obrta donijeti ee Poslovnik o radu Ispitnog 
povjerenstva u roku od 30 dana od dana donogenje ovoga rjegenja. 

III. Ovo rjegenje stupa na snagu danom donogenja. 

IV. Danom stupanja na snagu ovoga rjegenja stavljaju se izvan snage rje§enja: 

- Ministarstva gospodarstva, Klasa: UP/I-133-02/02-02/01; Ur.broj: 526-01-02-01, od 18. 
oaijka 2002. godine, 

- Ministarstva gospodarstva, Klasa: UP/I-080-01/03-01/01; Ur.broj: 526-01-02-01, od 5. 
veljade 2003. godine, 



- Ministarstva gospodarstva, Klasa: UP/I-080-01/04-01/01; Ur.broj: 526-01-04-01, od 22. 
prosinca 2004. godine, 

- Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetnikva; Klasa: UP/I-080-01/04-01/01; Ur.broj: 
526-04-02-06-01, od 16. sijeenja 2006. godine i 

- Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetnikva; Klasa: UP/I-080-01/04-01/01; Ur.broj: 
526-04-02-06-02, od 22. svibnja 2006. godine. 

V. 	Ovo rjegenje biti ee oglageno na mretnim stranica Ministarstva gospodarstva, 
poduzetnikva i obrta. 

Obraz1otenje 

Sukladno odredbama elanka 21. i odredbama elanka 22. Pravilnika o struenoj 
osposobljenosti za obavljanje odredenih poslova u rudarstvu, ministar nadletan za 
gospodarstvo osniva Ispitno povjerenstvo za polaganje struenih ispita iz rudarstva. 

Predsjednik i elanovi Ispitnog povjerenstva moraju biti osobe s polotenim struenim 
ispitom iz rudarstva i s najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima istrativanja i 
eksploatacije mineralnih sirovina nakon polotenog struenog ispita iz rudarstva. Iznimno elan 
Ispitnog povjerenstva, ispitivae usmenog dijela ispita za Ustav Republike Hrvatske, propisa o 
trgovaelim drukvima i propisa o radnim odnosima mote imati zavfgen diplomski sveueili§ni 
studij drukvene struke — smjer pravo. 

Predsjednik i tajnik Ispitnog povjerenstva moraju biti zaposlenici ministarstva 
nadletnog za rudarstvo. 

Odredbama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih sredignjih tijela 
drtavne uprave (Narodne novine, broj 93/16. i 104/16.), pored ostalog, odredeno je da 
Ministarstvo gospodarstva, poduzetnikva i obrta obavlja upravne i druge poslove koji se 
odnose na rudarstvo, osim istrativanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za 
energetske svrhe, to se slijedom toga ne imenuju elanovi i ispitivaei za dio koji se odnosi na 
polaganje struenog ispita iz naftnog rudarstva. 

Slijedom iskazanog ministar gospodarstva, poduzetniglv 	a donio je rje§enje kao 
u izrijeci. 
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