
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE 

Područni odbor Split 

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

Split, 16.10.2017. 

 

ZAPISNIK 

 

Sa sjednice Vijeća područnog odbora Splita koja je održana dana 13.10.2017. u Kaštel 
Kambelovcu, s početkom u 1700 sati. 

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

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

  Damir Tudić, ing.el., član Vijeća 

Luciano Ćustić, dipl.ing.el., član Vijeća 

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

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

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

 

Odsutni: nitko 

 

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

 1. Tekuća problematika 

 2. Razno 

 
Ad.1. Predsjednik područnog odbora Zdravko Bašić je otvorio sjednicu Vijeća područnog 
odbora. Nakon uvodne riječi predsjednika, članovi upravnog odbora Živko Radović i Natko 
Vučković su upoznali prisutne s trenutnim stanjem u Komori i predloženim dnevnim redom za 
sjednicu Upravnog odbora sazvanu za 16.10.2017. Nakon provedene rasprave jednoglasno 
su usvojeni slijedeći zaključci: 

- u potpunosti se podržava prijedlog dnevnog reda sjednice Upravnog odbora za 
raspisivanjem redovnih izbora. Ukoliko se na sjednici Upravnog odbora zakazanoj za 
16.10.2017. iz bilo kakvih razloga ne usvoji prijedlog odluke o raspisivanju izbora, Vijeće 
područnog odbora će pokrenuti inicijativu za prikupljanje potpisa članova Skupštine s ciljem 
sazivanja izvanredne sjednice Skupštine Komore radi provedbe izbora, a sve u skladu s 
člankom 12. Statuta hrvatske komore inženjera elektrotehnike i člankom 7. Poslovnika o radu 
Skupštine HKIE. 

- na Prijedlog Pravilnika o izborima za tijeka Komore nemamo nikakvih primjedbi. 

- potrebno je uskladiti popis članova Komore prema mjestu prebivališta, a ne na način kako 
je to sada prikazano na stranicama Komore jer sadašnji popis članova ne koristi nikome. 

- vezano za prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za tijela hrvatske komore inženjera 
elektrotehnike, predlažemo da se poveća trajanje razdoblje za provedbu postupka za izbor 
predsjednika Komore (sada je predložen termin od 28.11. do 04.12.2017.). Prema našem 



mišljenju, predloženo trajanje razdoblje nije dovoljno za prezentaciju izbornih programa 
kandidata za predsjednika Komore po pojedinim područnim odborima. 

- u sastav Izbornog povjerenstva predlažemo slijedeće članove: Nikica Dimzov dipl.ing.el. 
(predsjednik), te Ivan Jurić mag.ing.el. i Marin Božiković mag.ing.el. (članovi) 

 

Ad2. Pod ovom točkom, razmatrano je slijedeć: 

- predlaže se tajništvu Komore da se prilikom izdavanja "Potvrde o upisu u Komoru" izbaci 
dio u kojem se navodi tvrtka zaposlenika. Naime, na pečatu Komore više ne stoji naziv tvrtke 
a kod izvođenja radova voditelj radova (građenja) mora dostaviti nadzornom inženjeru dokaz 
o svom radno-pravnom statusu. 

- Natko Vučković nas je informirao da je stigla kompletna dokumentacija i službena prijava 
od Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Donja Stubica, 
Krapinsko - zagorska županija za nadzor nad radom člana HKIE. 

 

 

Sjednica je završila s radom u 1930 sati. 

 

 

 

 

Predsjednik Vijeća područnog odbora Split 

mr.sc. Zdravko Bašić, dipl.ing.el. 


