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Povijest ideje

 Tijekom promišljanja o sadržaju programa seminara HO CIRED o

naprednom mjernom sustavu nezaobilazna je bila tema o sveobuhvatnoj

zamjeni brojila (Rollout).

 Na spoznajama o zakonskim okolnostima provedbe sveobuhvatne

zamjene brojila kupaca električne energije u RH, nametalo se pitanje o

značajkama digitalnih brojila koja će poslati u prošlost Ferrarisova brojila,

 Poslije pitanja o značajkama, nametnulo se pitanje o proizvođaču brojila, a

prije svega za kupce kategorije kućanstvo,

 Tragom interesa nacionalnog gospodarstva, lako se došlo do ideje, iako je

ostvarenje teško i daleko, o pristupu „domaćem malom digitalnom brojilu”
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Polazišta

 Velike tehnološke pokrete treba staviti u službu interesa nacionalnog

gospodarstva,

 Republika Hrvatska ima pretpostavke za ostvarenje ideje jer ima

primjeren:

strućni i znanstveni potencijali za razvitak naprednih uređaja digitalne

tehnologije,

strućni i znanstveni potencijal u području IK i Internet tehnologije potrebne

za uspostavu naprednog mjernog sustava,

proizvodni potencijala za predmetnu tehnologiju.

 Ostvarenje ideje nije u vremenskom tjesnacu.

 U stručnoj zajednici ima hrabrosti uhvatiti se u koštac s zaprekama.
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Ključna pitanja

1. Vjerujemo li u ideju i što vidimo kao najveću prepreku za njeno ostvarenje sa

svim ciljevima?

2. Vjeruje li HEP ODS u polazišta ideje bitna za njeno ostvarenje?

3. Je li HEP ODS spreman stručno i financijski sudjelovati od faze oblikovanja

idejnog rješenja do izrade i ispitivanja prototipa malog naprednog kućanskog

brojila?

4. Kakva je pravna mogućnost da HEP ODS kupi domaće brojilo ne kršeći

Zakon o javnoj nabavi?

5. Tko su domaće proizvodne snage za napredno brojilo, a koje za

komunikaciju i informatiku i kako one vide ideju?

6. Kako ideju predstaviti političkim ustanovama i kako aktivnost urediti

zakonodavnim okvirom?

7. Koji je slijedeći ključni korak u ostvarenju ove ideje?
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RASPRAVA I NJENE PORUKE

Biti će zapisane u zaključcima seminara
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Zahvaljujemo Vam se na sudjelovanju u raspravi
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