
Zapisnik sa sastanka Vijeća područnog odbora Zagreb Hrvatske komore inženjera elektrotehnike 

održanog u ponedjeljak, 13.06.2016. u prostorijama Komore 

Prisutni: gđa. Amela Čizmar, gđa. Željka Anušić, g. Boris Vranešević, g. Miroslav Krepela, g. Borislav 

Stojčević, g. Mario Karin, g. Darko Babić, g. Marko Sikirica 

Na održanom sastanku razgovaralo se o prijedlogu Pravilnika o nadzoru nad radom članova Hrvatske 

komore inženjera elektrotehnike te su članovi područnog odbora Zagreb upoznati sa sadržajem 

prijedloga pravilnika i obrazaca koji su njegov sastavni dio. Na sastanku je predstavljen i godišnji plan 

nadzora za 2016.godinu te se je razgovaralo o načinu provedbe pravilnika i godišnjeg plana. Donesena 

je jednoglasna odluka da upravni odbor komore može staviti prijedlog pravilnika na glasanje u 

skupštinu hrvatske komore inženjera elektrotehnike. 

S obzirom da je gđa. Anušić prepustila svoje mjesto člana povjerenstva za financije nekom drugom 

članu komore bilo je potrebno predložiti istog na njeno mjesto. Svoju kandidaturu za mjesto člana 

povjerenstva za financije u HKIE iskazao je g. Sikirica te je ona jednoglasno prihvaćena od članova vijeća 

područnog odbora Zagreb. 

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike dužna je u skladu sa Zakonom uspostaviti centar za mirenje 

te je traženo da se predloži iz članova vijeća područnog odbora Zagreb osoba koja bi obnašala dužnost 

predsjednika istog centra. Svoju kandidaturu za mjesto predsjednika iskazao je g. Krepela te je ona 

jednoglasno prihvaćena od članova vijeća područnog odbora Zagreb. 

Članovi vijeća područnog odbora su među ostalim na sastanku upoznati s kako je hrvatska komora 

inženjera elektrotehnike ugovorila nove police osiguranja svojih članova s tvrtkom Allianz te kako upisi 

u nove zapisnike, sukladno novim propisima, protječu uz iskazan veliki interes članova. Trenutno je već 

oko 550 članova upisano u zapisnike ovlaštenih voditelja građenja. Na sastanku vijeća područnog 

odbora Zagreb dogovoreno je i stručno predavanje za lipanj koje će se održati 21.lipnja 2016. godine. 

 

Zagreb, 13.06.2016.     Predsjednik VPO Zagreb 

       Marko Sikirica 


