
 

 

 
 

Z A P I S N I K 
 

s 1. konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora Hrvatske komore inženjera 
elektrotehnike 

 
1. konstituirajuća sjednica NO je sazvana za utorak, 24.07.2018. god. u 14,00 sati u prostorijama 
Hrvatske komore inženjera elektrotehnike u Zagrebu. 
 
Sjednica je počela u 14:00 sati.  
 
Prisutni: Mirko Pupić, predsjednik NO HKIE;  Davor Mišković, član NO HKIE i Goran Pakasin, član 
NO HKIE 
Ostali prisutni: Živko Radović, predsjednik HKIE 
 
 

DNEVNI RED : 
 

1. Uvodna riječ predsjednika Hrvatske komore inženjera elektrotehnike 
2. Uvodna riječ predsjednika Nadzornog odbora 
3. Razno 

 
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 
Ad.1. 
Predsjednik Komore, Živko Radović čestitao je predsjedniku i članovima  Nadzornog odbora na 
izboru za rad u Nadzornom odboru, te im je uputio prijedlog da se sjednice Nadzornog odbora 
održavaju kvartalno.  
Dogovoreno je da će se predsjedniku i članovima Nadzornog odbora redovito dostavljati zapisnici 
sa sastanka Upravnog odbora, Povjerenstva za financije te na upit i svih ostalih odbora i 
povjerenstava. 
Predsjednik HKIE sugerirao je predsjedniku i članovima Nadzornog odbora da ukoliko uoče ili 
saznaju za bilo kakav oblik nepravilnosti u radu bilo kojeg odbora, povjerenstva i sl. upute 
sugestije, primjedbe i/ili konkretne upute za uspješniji rad. 
 
Ad.2. 
Predsjednik Nadzornog odbora zahvalio se prisutnim članovima na prihvaćanju sudjelovanja u 
radu Nadzornog odbora.  
Prihvaćen je prijedlog predsjednika Hrvatske komore inženjera elektrotehnike i sjednice NO će se 
u slijedećem periodu održavati kvartalno. 
Pošto je napravljeno znatno pomlađivanje Upravnog odbora predsjednik NO je naglasio potrebu za 
zajedništvom i vjerovanje da je novi predsjednik HKIE to u stanju provesti. 
 
Slijedeća sjednica Nadzornog odbora  održat će se u četvrtak, 27.09.2018. u sklopu 11. Dana 
inženjera elektrotehnike u Puli. Naknadno će biti dogovoren točan termin i Dnevni red sjednice. 
 
Sastanak je završio u 15:30 sati. 
 
Klasa: 200-01/18-01/1 
Urbroj: 504-01-18-2 
Zagreb, 24. srpnja 2018.godine 
 
 
Zapisnik vodila:    Predsjednik Nadzornog odbora HKIE 
 
Renata Basara    Mirko Pupić, dipl.ing.el. 


