
Osijek, 21.02.2014. godine 

 

ZAPISNIK  

SA SASTANKA VIJEĆA PODRUČNOG ODBORA OSIJEK, HRVATSKE 

KOMORE INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE 
 

 

Prema sazivu Predsjednika VPO Osijek., dana 18.02.2014. godine, u 12,00 sati u 

Osijeku, u prostorijama VPO Osijek započeo je sastanak članova Vijeća Područnog 

odbora Osijek sa slijedećim dnevnim redom: 

 
 

1.Pripreme za Zbor PO Osijek i za izbore za VPO Osijek 

2.Pripreme za rad na uputama za projektiranje 

3.Pripreme za rad na izmjenama stegovnih pravilnika 

4.Teme za stručno usavršavanje te nalaženja najboljeg načina za 

daljnjo stručno  

usavršavanje članova HKIE u svjetlu novog pravilnika 

5.Rasprava o prijedlogu Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju 

projekta  

građevina 

6.Razno 

 

Na početku sastanka je utvrđeno da su prisutni:  

   

Darko Angebrandt, dipl.ing.el. 

  Damir Miljački, dipl.ing.el.  

Željko Markušić, ing.el.   

Igor Topalović, dipl.ing.el.   

Darko Maksimović, ing.el. 

  

i odsutni: 

Ivan Lešić, dipl.ing.el.    

 

Gost: 

  Mislav Mišković,dipl.ing.el. 

 

Ad.1) 

 

Predsjednik VPO Osijek je otvorio sastanak i izvijestio prisutne članove Područnog 

odbora Osijek o budućim pripremama za Zbor PO Osijek i o predstojećim izborima za 

članove područnog odbora Osijek koji bi se trebali izabrati na navedenom Zboru PO 

Osijek. Dogovoreno je da uz Zbor bude organizirano stručno predavanje i to iz 

tematike koja bi bila interesantna svim članovima HKIE. O temi će se još dodatno 

razgovarati u sljedećem razdoblju. Također, razgovarano je o prijedlogu sastava 

budućeg Vijeća područnog odbora Osijek gdje je postignut visoki stupanj 

suglasnosti. Datum Zbora PO Osijek će se naknadno utvrditi sukladno odluci 

Skupštine HKIE. 

 

 

 



 

 

 

 

Ad.2) 

 

Članovi VPO Osijek su se dogovorili oko organiziranja inicijalnog skupa svih 

zainteresiranih članova HKIE oko izrade uputa za projektiranje. Na tom inicijalnom 

sastanku, koji će se održati u sljedećih 15 do 20 dana, odredit će se okvir uputa za 

projektiranje, početak rada, zaduženja, te tematske cjeline. Nakon izrade određene 

količine materijala, predalo bi se nadležnim povjerenstvima HKIE i ostalim PO na 

doradu te usvajanje u konačnici nakon dorade. Ove upute bi zajedno s novim 

Pravilnikom o obveznom sadržaju projekata dalo daljnji okvir rada ovlaštenih 

projektanata a sve u skladu s sadašnjim stanjem zakonske regulative i stanjem na 

tržištu. 

 

Ad.3) 

 

Članovi VPO Osijek su razmatrali rad na promjeni stegovnih pravilnika te je odlučeno 

da se zamoli članove stegovnih tijela zajedno s članovima odgovarajućih 

povjerenstava da izrade odgovarajuće preinake važećih stegovnih pravilnika te ih 

kao svoj prijedlog poboljšanja predlože odgovarajućim tijelima HKIE na doradu i 

daljnje usvajanje. 

 

Ad.4) 

 

U svijetlu nove izmjene Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i izbacivanja 

obveze prikupljanja bodova, članovi VPO Osijek su stanovišta da stručno 

usavršavanje mora ići dalje ali na bolji i odgovarajući način. Naime, mora se naći 

teme i predavači koji bi bili interesatni za sve članove HKIE ( ili barem za veliku većinu 

) te onda organizirati predavanja. Ne smije se više dopustiti održavanje predavanja 

koje bi bile samo formalistička, već sadržajno moraju biti dobro smišljena i na taj 

način pružiti članstvu daljnji napredak u struci. Dogovoreno je da u sljedećem 

razdoblju se predloži određen broj tema i predavača te da se krene u organiziranje 

takvih predavanja. 

 

Ad.5) 

 

Kako je trenutačno u javnoj raspravi prijedlog Pravilnika o obveznom sadržaju i 

opremanju projekta građevina, odlučeno je da svi članovi VPO Osijek svoje 

eventualne sugestije i primjedbe daju do 21.02.2014 godine te da se kao takve 

pošalju Povjerenstvu za zakonodavstvo HKIE radi slanja u nadležno Ministarstvo. 

 

Ad.6) 

 

Predsjednik VPO Osijek je izvijestio članove VPO Osije o održanom sastanku između 

predsjednika PO Osijek HKIG g.Vrdoljaka, predsjednika PO Osijek HKIS g.Bošnjaka, 

predsjednice PO Osijek HKIA gđice Jurković te predsjednika PO Osijek HKIE 

g.Miljačkog u prostorima Eurodoma 07.02.2014 godine. Ovaj skup je bio inicijalni te 

kao takav je dogovoreno redovne konzulatacije svaki mjesec te početak bolje 

suradnje na lokalnoj razini. Dogovoreno je da se u sastanak uključe i predstavnici 



komore geodeta od sljedećeg puta. Također, na sastanku je dogovoreno 

održavanje tribine svih projektanata navedenih komora s područja Slavonije i 

predstavnika osoba tijela za izdavanje dozvola oko uputa za rad u svjetlu novog 

Zakona o gradnji. Navedena tribina bi se trebala održati u sljedećih  30 dana. Mjesto 

će biti nakanadno odlučeno. 

Na sastanku je bilo još govora i o aktivnijem uključivanju i suradnji između ETF-a Osijek 

i HKIE. U tom svijetlu će u sljedećem razdoblju biti poduzete odgovarajuće aktivnosti. 

 

Sastanak završio u 14.00 sati.     Zapisnik sastavio: 

                     Damir Miljački 
 


