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In Memoriam 
ŽELJKO RUKAVINA, dipl.ing.el. 

(1943. - 2020.) 
 

 
 Željko Rukavina je rođen dana 8. srpnja 1943. godine u Novoj 
Gradiški, a osnovnu školu i gimnaziju pohađao je i završio u Koprivnici. 

Na Elektrotehnički fakultet u Zagrebu upisao se 1961. godine, gdje je 
diplomirao 1968. godine na smjeru slaba struja. 

 Dana 1. kolovoza 1968. godine zaposlio se na poslovima izgradnje i 
održavanja telekomunikacijskih mreža u Radnoj organizaciji  PTT prometa 
Zagreb, a u studenom 1976. godine položio je stručni ispit za samostalno 

izrađivanje tehničke dokumentacije, rukovođenje i nadzor nad izgradnjom 
investicijskih objekata. 

  Iste  godine imenovan za šefa organizacione jedinice linija i mreža. 
Djelokrug rada navedene organizacione jedinice bio je održavanje zračnih i 
podzemnih telekomunikacijskih mreža, izgradnja telekomunikacijskih 

priključaka i instalacija, te evidencija i rješavanje zahtjeva za zasnivanje 
pretplatničkih odnosa. 

 U travnju 1991. godine imenovan za voditelja odsjeka za izradu 
investicijsko tehničke dokumentacije – nekadašnjeg PTT projektnog biroa. 

Tijekom njegovog rukovođenja u odsjeku za izradu investicijsko tehničke 
dokumentacije izrađeno je preko 600 glavnih projekata telekomunikacijskih 
kapaciteta. 

 Godine 2003., nakon više od 35 godina radnog staža, otišao je u 
mirovinu. 

 Tijekom radnog staža bio je član niza stručnih radnih grupa i komisija 
iz područja telekomunikacija. 
 Napisao je znatan broj referata koji su izloženi na raznim 

savjetovanjima (Mrežno planiranje izgradnje mjesnih telekomunikacijskih 
kapaciteta, Problem održavanja međumjesnih zračnih telekomunikacijskih 

vodova, Utjecaj jakostrujnih vodova na telekomunikacijske vodove, Utjecaj 
dalekovoda na međumjesne zračne vodove i dr.). 
Surađivao je na izradi idejnih i glavnih projekata međumjesnih 

telekomunikacijskih kabela i signalnih kabela. 
 Bio je član komisija za kontrolu kvalitete telekomunikacijskih proizvoda 

koji su se preuzimali od proizvođača kao i predsjednik komisije za kontrolu 
kvalitete novoizgrađenih telekomunikacijskih mreža. 
 Uz rad, u vremenu od oko 10 godina predavao je honorarno na 

srednjoj školi za telekomunikacije i na tečajevima za VKV radnike, a 7 godina 
predavao je kolegij "Teorija telekomunikacija" na Višoj PTT školi. 

Tijekom radnog staža primio je brojne nagrade i priznanja za svoje 
djelovanje unutar firme i izvan nje. 

 

 U Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu obnašao je 
kroz punih pet godina sljedeće funkcije: 

• član Privremenog odbora za upis u Imenik ovlaštenih inženjera 
elektrotehnike 
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• član Skupštine Komore 
• član Upravnog odbora Komore 

• zamjenik predsjednika Komore 
• član Odbora razreda inženjera elektrotehnike 

• predsjednik Razreda inženjera elektrotehnike 
• zamjenik predsjednika Razreda inženjera elektrotehnike 

 

Upravo zbog predanog rada tijekom osnivanja Komore, te posebno zalaganja 
za dobrobit Razreda inženjera elektrotehnike i promicanje elektrotehničke 

struke, Odbor razreda je predložio, a Sjednica razreda potvrdila  odlukom da 
se g. Željko Rukavina proglasi počasnim članom. Povelja je svečano 
dodijeljena 2004. godine na Skupštini Hrvatske komore arhitekata i inženjera 

u graditeljstvu. 
 

Hvala  mu na njegovom  doprinosu u struci i radu u Razredu inženjera 
elektrotehnike i u Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu.  

 

  


