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Na temeiju ölanka 11. stavka 2. postavka 3. Statuta Hrvatske komore inenjera elektrotehnike 
(Narodne novine 137/15, 35/19 i 129/19) I ëlanka 4. Pravilnika o izborima za tijela Hrvatske 
komore inenjera elektrotehnike, Skuptina Hrvatske komore inenjera elektrotehnike, na 
sjednici odranoj 16. prosinca 2022. donijelaje 

ODLUKU 0 RASPISIVANJU IZBORA ZA TIJELA 
HRVATSKE KOMORE IN2ENJERA ELEKTROTEHNIKE 

Ôlanak 1. 

Ovom Odlukom raspisuju se izbori za ëlanove Skuptine Komore i predsjednika Komore, a na 
prijedlog novoizabranog predsjednika bira se Upravni odbor Komore i Nadzorni odbor Komore. 

Olanak 2. 

(1) lzbori za tijela Hrvatske komore inenjera elektrotehnike poëinju 09. sijeënja 2023. godine I 
traju do 21. travnja 2023. godine. 

(2) U razdoblju od 09. sijeënja do 09. veljaëe 2023. godine izborna povjerenstva provest ôe 
kandidacijski postupak za izbor ëlanova Skuptine Komore p0 pojedinim izbornim jedinicama 
temeijem ëlanka 8.10. i 11. Pravilnika a zborima za tijela Hrvatske komore inenjera 
elektrotehnike. 

(3) U razdoblju od 13. veljaãe do 13. oujka 2023. godine izborna povjerenstva duna su 
provesti glasovanje o kandidacijskim listama odnosno kandidacijskoj listi iz pojedine izborne 
jedinice za ãlanove Skuptine Komore na sjednicama zborova podruënih odbora iii pisanim 
putem elektroniëkom potom. 

(4) U razdoblju od 17. oujka do 17. travnja 2023. godine Sredinje zborno povjerenstvo 
provest ôe kandidacijski postupak za predsjednika Komore. 

(5) Verifikacija mandata ëlanova Skuptine Hrvatske komore inenjera elektrotehnike te izbori 
za tijela Hrvatske komore in±enjera elektrotehnike obaviti ôe se na konstituirajuôoj Skuptini 
Hrvatske komore in±enjera elektrotehnike koja ôe se odrati 21. travnja 2023. godine. 

(6) Na konstituirajuôoj Skuptini Hrvatske komore inenjera elektrotehnike provodi se 
glasovanje za predsjednika Komore kao I za kandidacijske liste za Upravni odbor i Nadzorni 
odbor, a koje su predlo±ene od strane novoizabranog predsjednika. 

Ôlanak 3. 

(1) Odluku a osnivanju sredinjeg izbornog povjerenstva i izbornih povjerenstva izbornih 
jedinica kojom se imenuju ölanovi izbornih povjerenstava, donosi Upravni odbor Komore. 
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(2) Sredinje izborno povjerenstvo daje obvezatne upute za provodenje izbora I rad izbornih 
povjerenstava izbornih jedinica; te se objavijuju na internetskoj stranici Komore. 

Ôlanak 4. 

(1) Ovom Odlukom odreduje se broj ë!anova Skuptine pa izbornimjedinicama:: 

- Prva izborna jedinica Zagreb  - obuhvaóa 2upanije: Zagrebaëku, Sisaëko-moslavaëku i 
Grad Zagreb; 27 ëlanova Skuptine 

- Druqa izborna jedinica Varadin  - obuhvaáa upanije: Vara±dinsku, Medimursku, 
Koprivniëko-kri±evaëku, Bjelovarsko—bilogorsku, Krapinsko-zagorsku; 8 ëlanova 
Skuptine 

- Treóa izborna jedinica Osilek  - obuhvaáa ±upanije: Osjeëko-baranjsku, Vukovarsko-
srijemsku, Virovftiëko-podraysku, Poeko-sIavonsku, Brodsko-posaysku; 8 Ianova 
Skuptine 

- çetvrta izborna jedinica Split  - obuhvaôa ±uparlije: Splitsko-dalmatinsku, Zadarsku, 
Sibensko-kninsku, Dubrovaëko-neretvansku; 10 lanova Skuptine 

- Peta izborna jedinica Rijeka  - obuhvaôa ±upanije: Primorsko-goransku, lstarsku, 
Karlovaãku i Liëko-senjsku, 10 ëlanova Skuptine 

Ôlanak 5. 

Ovu Odluku provest áe Sredinje izborno povjereristvo u skiadu s ãlankom 5. Pravilnika o 
izborima za tijela Hrvatske komore in±enjera e!ektrotehnike, te se objavijuje na internetskoj 
stranici Komore. 

Olanak 6. 

(1) Izborom novoizabranih ëlanova tijela Komore zavrava mandat ëlanova tijela izabranih na 
konstituirajuôoj sjednici Skuptine Komore ad srpnja 2018. gadine. 

(2) Novoizabranim ëlanovima tijela Komore mandat traje ëetiri gadine, odnosno do njihavoga 
razrjeenja. 

Ôlanak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja. 

Klasa: 100-04/22-01/2 
Urbroj: 504-00-22-1 
U Zagrebu, 16. prosinca 2022. godine 
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