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JAVNI BILJEZNIK
Viasta Zajec
Zagreb, Trg kralja Toinislava 4
P RI JE P1 S
Posl.broj:OU-443/21

U Zagrebu, 17.12.2021.godine
(sedamnaestog prosinca dvij etisuóedvadesetprve)
Ja, javni bi1jenik Viasta Zajec iz Zagreba, Trg kralja Tomislava 4,
sastavila sam ovaj

ZAP I SNI K
S JEDANAESTE SJEDNICE SKUPTINE
HRVATSKE KOMORE INENJERA ELEKTROTEHNIKE, skraóenog naziva HKIE, sa
sjeditem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 271, OIB
31185646618, upisana u sudski registar Trgovakog suda u Zagrebu s
matiánim brojem subjekta upisa (MBS) 080702871, koja je odrana dana
17.12.2021 (sedamnaestog prosinca dvijetisuôedvadesetprve) godine u
hotelu i kongresnom centru Antunovió, dvorana ,,Tomislav", Zagreb,
Zagrebaàka avenija 100a.
Predsjednik Komore gospodin ivko Radoviá, dipl.ing.el., otvorio je
Skuptinu Komore u 12,00 sati (dvanaest sati), a koji je sukiadno
odredbama Statuta Komore ujedno i predsjednik Skuptirie Hrvatske
komore inenjera elektrotehnike, osobno poznat.
Predsjednik Skuptine obavijestio je nazoáne da zapisnik sa Skuptine
Komore vodi javni bi1jenik Viasta Zajec.
Skuptinu je sazvao predsjednik Komore sukiadno àlanku 12. stavku 2.
Statuta HKIE te je proóitao prijedlog Dnevnog reda jedanaeste
Skuptine Flrvatske komore inenjera eiektrotehnike koji glasi:

DNEVNI RED:
- Otvaranje skuptine
- Utvrdivanje broja nazo&ih (kvoruma), izvjestitelj: javni
bi1jenik
1. Utvrdivanje dnevnog reda
2. tJsvajanje Zapisnika s 9. sjednice Skuptine Komore odrane pisanim
putem od petka, 16.04.2021. godine od 12:00 sati do petka,
23.04.2021. godine do 12:00 sati
3. Usvajanje Zapisnika s 10. sjednice Skuptine Komore odrane
01.10.2021. godine u Vodicama
4. Prijedlog Programa rada Komore za 2022. godinu
5. Prijedlog preraspodjele sredstava u Planu prihoda i rashoda za
2021. godinu
6. Prijedlog Plana prihoda i rashoda za 2022. godinu
7. Razno
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Predsjednik Skuptine otvorio je Skuptinu te pozdravio sve nazoàne
ölanove Skuptine. Javni bi1jenik je izvijestio da temeijem
evidencije koju je saôinila struàna slutha Komore, na jedanaestoj
Skuptini Komore nazoóno 53 (pedesettri) ölanova Skuptine, osobno i
putem punomoénika, pa je time sukiadno ál, 12. St. 4. Statuta
Hrvatske komore inenjera elektrotehnike ispunjen uvjet za odravanje
Skuptine, buduéi da postoji propisani kvorum za donoenje
pravovalj anih odluka.
AD 1
Predsjednik Skuptine proôitao je prijedlog Dnevnog reda te je stavio
na giasovanje pred1oeni Dnevni red. Predsjednik Skuptine je p0
provedenom glasovanju objavio i utvrdio da je prijedlog Dnevnog reda
prihvaéen jednoglasno te da Skuptina moe otpoôeti s radom.
Predsjednik Skuptine pred1oio je naãin glasovanja akiamacijom.
Predsjednik Skuptine stavio je na glasovanje prijedlog a nainu
glasovanja na ovoj Skuptini te je pa provedenom glasovanju objavio i
utvrdio da je prijedlog prihvaóen jednoglasno te da je donij eta
odluka o naáinu glasovanja - akiamacijom.
AD 2.
Predsjednik Skuptine stavio je Zapisnik s 9. (devete) sjednice
Skuptine Komore odrane pisanim putem od petka, 16.04.2021.
(esnaestog travnja dvijetisuóedvadesetprve) godine od 12:00 sati do
petka, 23.04.2021. (dvadesettreéeg travnja dvijetisuéedvadesetprve)
godine do 12:00 sati, na raspravu i usvajanje.
Predsjednik Skuptine utvrdio je da na Zapisnik nema primjedbi.
Za usvajanje Zapisnika s 9. (devete) sjedriice Skuptine Komore dano je
53 (pedesettri) glasova.
Protiv usvajanja prijedloga odluke i suzdraruih glasova nije bib.--Predsjednik Skuptine objavio je i utvrdio da je jedrioglasno donijeta
slijedeáa:
ODLUKA
Usvaja se Zapisnik s 9. (devete) sjednice Skuptine Komore odrane
pisanim putem od petka, 16.04.2021. (esnaestog travnja
dvijetisuáedvadesetprve) godine od 12:00 sati do petka, 23.04.2021.
(dvadesettreóeg travnja dvijetisuáedvadesetprve) godine do 12:00
sati.
AD 3.
Predsjednik Skuptine stavio je Zapisnik s 10. sjednice Skuptine
Komore
odrane
dana
01.10.2021.
(prvog
listopada
dvijetisuéedvadesetprve) godine u Vodicama, na raspravu i usvajanje.Predsjednik Skuptine utvrdio je da na Zapisnik nema primjedbi.
Za usvajanje Zapisnika s 10. sjednice Skuptine Komore dano je 53
(pedesettri) glasova.
Protiv usvajanja prijedloga odluke i suzdranih glasova nije bib.--Predsjednik Skuptine objavio je i utvrdio da je jednoglasno donijota
slijedeóa:
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ODLUKA
Usvaja Se Zapisnik s 10. (desete) sjednice Skupàtino Komore odrane
dana 01.10.2021. (prvog listopada dvijetisuóedvadesetprve) godine u
Vodicaxna.
AD 4.
Predsjednik Komore iznio je prijedlog Programa rada Kornore za 2022.
(dvijetisuéedvadesetdrugu) godinu.
Predsjednik Skuptine otvorio je raspravu.
Predsjednik Skuptine zatvorio je raspravu.
Predsjednik Skuptine stavio je prijedlog Odluke a usvajanju Programa
rada Komore za 2022. (dvijetisuéedvadesetdrugu) godinu, na
glasovanj e.
Ukupno je dana 53 (pedesettri) glasova.
Za usvajanje odluke dano je 53 (pedesettri) glasova.
Protiv usvajanja odluke nije bib glasova.
Suzdranih glasova nije bib.
Predsjednik Skuptine objavio je i utvrdio da je jednoglasno donijeta
slijedeáa:
ODLUKA
I
Usvaja se Prograina rada Komore za 2022. (dvijetisuóedvadesetdrugu)
godinu, koji pri].ei ovom Zapisniku.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danoim donoena.
AD 5.
Predsjednik Povjerenstva za financije iznio je Prijedlog
preraspodjele sredstava u Planu prihoda I rashada za 2021.
(dvijetisuéedvadesetprvu) godinu.
Predsjednik Skuptine otvorio je raspravu.
Predsjednik Skuptine zatvorio je raspravu.
Predsjednik Skuptine stavio je prijedbog Odluke a preraspodjeli
sredstava
Planu
2021.
u
prihoda
i
rashoda
za
(dvijetisuáedvadesetprvu) godinu, na gbasovanje.
tikupno je dana 53 (pedesettri) glasova.
Za usvajanje odluke dana je 53 (pedesettri) glasova.
Protiv usvajanja odluke nije bib glasova.
Suzdranih gbasova nije bib.
Predsjednik Skuptine objavio je i utvrdio da je jednoglasno donijeta
slijedeáa:
ODLUKA
o preraspodjeli sredstava u Planu prihoda i rashoda
za 2021. (dvijetisuáedvadesetprvu) godinu
I.
Ovom Odlukom vri se preraspodjela sredstava u Planu prihoda i
rashoda za 2021. (dvijetisuáedvadesetprvu) godinu, koji pri1ei
ovom Zapisniku.
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II
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja.
AD 6.
Predsjednik Komore iznio je Prijedlog Plana prihoda i rashoda za
2022. (dvijetisuéedvadesetdrugu) godinu.
Predsjednik Skuptine otvorio je raspravu.
Predsjednik Skuptine zatvorio je raspravu.
Predsjednik Skuptine stavio je prijedlog Plana prihoda irashoda za
2022. (dvijetisuéedvadesetdrugu) godinu, na glasovanje.
Ukupno je dano 52 (pedesetdva) glasova.
Za usvajanje odluke dano je 52 (pedesetdva) glasova.
Protiv usvajanja odluke nije bib glasova.
Suzdranih glasova bib je 1 (jedan)
Predsjednik Skuptine objavio Jo I utvrd.io da je donijeta slijedeóa:OD LUKA
I,
Usvaja
so
Plan
prihoda
i
rashoda
za
2022.
(dvijetisuáedvadesedrugu) godinu, koji pribei ovo Zapisniku.---II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja.
AD 7.
Po ovoj toöki dnevnog reda nije se odluáivalo.
Predsjednik Skuptine zatvorio je Skuptinu u 13,00 sati (trinaest
sati)

U privitku:
- Dnevni red
- Popis nazoànih álanova Skuptine
- Punomoéi
- Programa rada Komore za 2022. godinu
- Preraspodjela sredstava u Planu prihoda i rashoda za 2021. godinu- Plana prihoda i rashoda Hrvatske komore inenj era elektrotehnike
za 2022. godinu

JAVNI BILJENIK
M.P.
Viasta Zajec, v.r.
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Potvrdujem da je ovaj prijepis

ZAPISNIKA S 3EDPNAESTE SJEDNICE
SKUPTINE HRVATSK KOMORE INENJERA ELEKTROTEHNIKE odrane dana

17.12.2021, (sedamnaestog prosinca dvijetisuóedvadesetprve)
godine istovjetan s izvornikom koji so &iva u om javnobi1jenikom
uredu.

JAVNI BIL

NIK

Viasta Zjec

Zabi1jeka o izdavanju prijepisa:
Ovaj je prijepis ovjeren i potpun te mu se pri1ae 6 (est) prijepisa
priloga javnobi1jenikom aktu.
Ovaj prvi prijepis s JEDANAESTE SJEDNICE SKUPëTINE HRVATSKE KOMORE
INENJERT
ELEKTROTEHNIKE odrane dana 17.12.2021. (sedamnaestog
prosinca dvijetisuóedvadesetprve) godirie sastavijen je za HRVATSKU
KOMORU INENJER ELEKTROTEHNIKE.
Na potvrde prijepisa nije naplaéena pristojba niti nagrada, jer je
obuhvaáena pristojbom i nagradom za sastav zapisnika, buduái se radi
o prijepisu koji je javni bi1jenik duan izdati.
t.ftvrduje se da je javnobi1jeznika pristojba naplaáena u iznosu od 100,00
kuna po tar.br. 10. ZJP.
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Utvrduje se da je javnobi1jeznicka nagrada naplaóena u izosu od 2.000,00
kuna pa ãlanku 25. PPJT, 160,00 kuna pa ëlanku 38. PPJT, sve uveóano za 25%
PDV-a.-

JAVNI ILNIK

V1asa Zjec

