
 

 

 
 

Izvješće s održane 19. sjednice Upravnog odbora 

Hrvatske komore inženjera elektrotehnike 

 

 

Devetnaesta sjednica UO HKIE održana je dana 28. veljače 2020. u Zagrebu. 

Na sjednici je razmatrano 13. točaka dnevnog reda: 

 

 

1. Aktivnosti u Komori  

2. Usvajanje zapisnika s 18. sjednice UO HKIE 

3. Zaključci, odluke, preporuke 

4. Prijedlog Izvješća o izvršenju godišnjeg plana prihoda i rashoda za Komoru za 2019. 

godinu 

5. Prijedlog Izvješća o izvršenju programa rada Komore za 2019. godinu 

6. Prijedlog Odluke o naknadama za usluge koje pruža Komora  

7. Prijedlog dnevnoga reda 6. redovitu Skupštine Komore 

8. Prijedlog godišnjeg izvješća Povjerenstva za stručni nadzor za 2019. godinu 

9. Stručno usavršavanje – realizacija plana za 2020. godinu 

10. Aktivnosti i organizacija 13. Dana inženjera elektrotehnike 

11. Dopis Upravnog odjela za urbanizam Osijek 

12. Stručno usavršavanje zaposlenika Komore 

13. Razno 

 
Predsjednik Komore izvijestio je o aktivnostima koje su se događale od 31.01.2020. do 
28.02.2020. godine kao što su: sastanci VPO Zagreb i VPO Varaždin, sastanak sa revizorom 
te radni sastanak u MGIPU na temu e-dnevnik. 
UO HKIE se složio s prijedlogom Izvješća o izvršenju godišnjeg plana prihoda i rashoda za 
Komoru za 2019. godinu i s prijedlogom Izvješća o izvršenju programa rada Komore za 
2019. godinu, te se isti podnose na odobrenje Skupštini HKIE. 
Razmatran je i prihvaćen prijedlog Odluke o naknadama za usluge koje pruža Komora. 
Navedena Odluka, službeno stupa na snagu po donošenju Odluke o visini članarine, 
upisnine i naknada za usluge Komore od strane Skupštine HKIE. 
UO HKIE  je usvojio prijedlog dnevnoga reda za 6. redovitu Skupštinu Komore.  
Na 6. redovitoj Skupštini Komore bi se raspravljalo o tematskoj sjednici Skupštine HKIE 
(vezano za kodeks ponašanja članova Komore, izrada akata i sl). 
Lista članova Komore kojima će se ići u stručni nadzor u 2020. biti će formirana na temelju 
slučajnog uzorka. 
 
Sa predstavnicima HAKOM-a će se održati sastanak vezano za održavanje seminara po PO 
na temu e-dnevnika. 



UO HKIE donio je odluku da članovi SO DIE i MO DIE za 13. DIE ostaju isti kao i za 12. DIE. 
Vezano za dopis upućen od Upravnog odjela za urbanizam grada Osijeka, naglasit će se da 
prilikom odabira neovisnih stručnjaka to trebaju biti stručne osobe s položenim stručnim 
ispitom, pozvati se na pravilnik o tehničkom pregledu. 
UO HKIE je donio odluku da se prije dostavljanja informacije g.Švegaru učini test 
razmjernosti i uvidi je li sve u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka. 
 


