
Osijek, 06.04.2015. godine 

 

ZAPISNIK  

SA SASTANKA VIJEĆA PODRUČNOG ODBORA OSIJEK, HRVATSKE 

KOMORE INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE 
 

 

 

Prema sazivu Predsjednika VPO Osijek, dana 20.ožujka 2015. godine, u 11,30 sati u 

Đakovu započeo je sastanak članova Vijeća Područnog odbora Osijek sa slijedećim 

dnevnim redom: 

 

1. Prijedlozi Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i  

gradnje,  Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u 

graditeljstvu i prostornom uređenju te zauzimanje stava VPO Osijek 

oko navedenih Zakona te izmjena koje nastaju time. 

2.  Razno 

 

Na početku sastanka je utvrđeno da su prisutni:  

 

Darko Angebrandt, dipl.ing.el. 

Damir Miljački, dipl.ing.el.  

Željko Markušić, ing.el. 

Damir Drokan,dipl.ing.el.   

Mislav Mišković, dipl.ing.el.   

Jelena Jelečanin,dipl. ing.el. 

   

Gost: 

  Željko Matić, dipl.ing.el. – predsjednik HKIE 

 

Ad.1) 

 

Otvoren je sastanak od strane predsjednika VPO Osijek, te su članovi VPO upoznati s 

predloženim zakonskim izmjenima koje će drastično promijeniti ustroj komora, načine 

funkcioniranja, tijela komore i povećati prava i obveze svih komora. Predsjednik HKIE 

g. Matić je obavijestio članove VPO Osijek o održanim sastancima na UO HKIE u vezi 

ove teme te o predloženim stavovima UO HKIE na ovu temu. Generalno je 

zaključeno da ove zakonske izmjene su na dobrom tragu predloženih promjena u 

prijašnjim godinama, no neka rješenja nisu dobra i donešen je zaključak o pokušaju 

promjene ovih rješenja ( npr. prijedlog MGIPU je da pravna osoba mora osigurati za 

projektiranje i/ili nadzor ovlaštenu osobu, dok je prijedlog HKIE da pravna osoba 

mora imati zaposlenu ovlaštenu osobu itd.). Predsjednik HKIE g. Matić je obavijestio 

članove VPO Osijek da su primjedbe od strane HKIE odaslane u MGIPU te se očekuje 

njihov odgovor. 

Svi članovi VPO Osijek su zamoljeni da ispitaju članove HKIE na svom području o 

stavovima članova o predloženim izmjenama jer se u narednom periodu očekuje 

rad na promjeni svih temeljnih akata HKIE i preustroj HKIE a sve u svijetlu ulaska 

inženjera gradilišta u Komoru, provođenja izobrazbe te provođenja nadzora nad 

radom članova HKIE. 

 

 



Ad.2) 

 

Gosp. Angenbrandt i g.Matić su obavijestili članove VPO Osijek o početku rada na 

uputama za projektiranje po pojedinim područjima elektrotehničke struke. 

Trenutačno je na dijelu usuglašavanje stavova oko nekih osnovnih tehničkih 

pojedinosti i pregovori s pojedinim institucijama oko rada na pojedinim poglavljima 

(HAKOM, HDR....itd.). 

 

 

 

 

  

Sastanak završio u 15.00 sati.     Zapisnik sastavio: 

                                 Damir Miljački 
 


