
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE 

Područni odbor Split 

Splitsko-dalmatinska županija, Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Dubrovačko-
neretvanska županija 

Split, 04.03.2016. 

 

ZAPISNIK 

 

Sa sjednice Vijeća područnog odbora Splita koja je održana dana 03.03.2016. u Kaštel 
Kambelovcu, s početkom u 1600 sati. 

Prisutni: mr.sc. Zdravko Bašić, dipl.ing.el., predsjednik Vijeća 

  Ante Kraljević, dipl.ing.el., član Vijeća 

  Đani Milina, dipl.ing.el., član Vijeća 

  Damir Tudić, ing.el., član Vijeća 

  Natko Vučković, dipl.ing.el., član Vijeća po funkciji 

  Živko Radović, dipl.ing.el., član vijeća po funkciji 

 

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Vijeća i predložen je slijedeći dnevni red: 

 1. Termin održavanja stručnih predavanja i odabir teme 

 2. Osvrt na prijedlog novog Pravilnika o stručnom usavršavanju 

 3. Obavljanje poslova iz područja upravljanja projektima 

 4. Ostvarivanje suradnje s Fakultetom elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u 
Splitu 

 
Ad.1. Prvo stručno predavanje za ovaj Područni odbor održalo bi se 15.04.2016. Predavanje 
bi bilo iz područja Zakonske regulative i u sklopu predavanja održao bi se i Zbor PO. 

Drugo stručno predavanje za ovaj Područni odbor održalo bi se 17.06.2016. Naziv 
predavanja je "Iniciranje, priprema, izvođenje i uspješnost projekta. Upravljanje projektima I 
dio- Prikaz metodologije PMI: Iniciranje i planiranje projekta- Solarna elektrana do 10 kW- 
UP1", predavač je gosp. Antun Kerner, mag.ing.el. 

 

Ad.2. Pod ovom točkom raspravljalo se o pojmovima "temeljna naobrazba" i "napredna 
naobrazba" iz prijedloga novog Pravilnika o stručnom usavršavanju. Stav ovog PO je da broj 
sati proveden u programu stručnog usavršavanja nije mjerodavan za određivanje razine 
praćenja naobrazbe, već bi se pod "temeljnom naobrazbom" smatralo samo pasivno 
praćenje naobrazbe od strane sudionika, a ako sudionik pristupa pismenoj provjeri stručne 
teme određenog predavanja i ako je uspješno prođe, onda bi se radilo o njegovoj "naprednoj 
naobrazbi". 

 

Ad.3. Nakon izlaska Pravilnika o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima, 
stvorili su se uvjeti koji osiguravaju potrebna znanja iz područja upravljanja projektima, tj. 
postoje kriteriji koje moraju ispunjavati budući voditelji projekta. Stoga se predlaže UO 
Komore, da što hitnije, u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja i 



odgovarajućim visokoškolskim ustanovama, pokrene inicijativu za izobrazbu voditelja 
projekta. 

 

Ad.4. Do kraja mjeseca ožujka PO će pokušati ostvariti kontakt s Fakultetom elektrotehnike, 
strojarstva i brodogradnje radi buduće suradnje na području stručnog usavršavanja i stručne 
izobrazbe. 

 

Sjednica je završila sa radom u 1730 sati. 

 

 

 

Predsjednik Vijeća područnog odbora Split 

mr.sc. Zdravko Bašić, dipl.ing.el. 


