
 

 

 
 

Izvješće s održane 12. sjednice Upravnog odbora 

Hrvatske komore inženjera elektrotehnike 

 

Dvanaesta sjednica UO HKIE održana je dana 09. svibnja 2019. u Solinu. 

Na sjednici je razmatrano 12. točaka dnevnog reda: 

 

1. Aktivnosti u Komori  

2. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice UO HKIE 

3. Zaključci, odluke, preporuke 

4. Financijski izvještaj Komore od 01.01. do 31.03.2019. godine 

5. Financijski izvještaj tvrtke H.K.I.E. savjetovanje d.o.o. za 2018. godinu 

6. Obvezno profesionalno osiguranje 

7. Odluka o pokretanju prijava stegovnom tužitelju radi neplaćanja članarine 

8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama 
inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju – rasprava, prijedlozi 

9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima 
prostornog uređenja i gradnje – rasprava, prijedlozi 

10. Pravilnik o stručnome usavršavanju – rasprava, prijedlozi 

11. Aktivnosti i organizacija 12. Dana inženjera elektrotehnike 

12. Razno 

Predsjednik Komore je informirao o aktivnostima koje su se događale od 02.04.2019. do 
09.05.2019. godine kao što su: održani Dani arhitekata u Splitu, sastanak s predstavnicima 
AKDa, održana Svečana akademija povodom 20 godina HKAIG te sastanak Povjerenstva za 
financije i obvezatno osiguranje. 

UO HKIE je razmatrao i usporedio tri ponude o višegodišnjem obveznom osiguranju od 
profesionalne odgovornosti članova Komore, koje su pristigle na Komoru temeljem javnoga 
poziva. Navedene ponude dostavljene su od strane: Allianz d.d., HOK osiguravajućeg 
društva i Croatia osiguranja d.d. Prihvaćena je ponuda od Allianz d.d. osiguranja kao naj 
povoljnija. 

UO HKIE donio odluku o podnošenju prijave stegovnom tužitelju u cilju pokretanja stegovnog 
postupka prema članovima Komore koji su napravili težu povrede dužnosti i ugleda člana 
Komore, iz članka 8. stavka 2. točka 15. Pravilnika o stegovnoj odgovornosti i stegovnom 
postupku Komore, odnosno nisu ispunjavali materijalne obveze koje proistječu iz članstva u 
Komori. Stegovnom tužitelju biti će prijavljeno ukupno 10 članova Komore koji nisu podmirili 
svoje obaveze duže od 18 mjeseci.  

HKIE je dao primjedbe na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori 
arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju i na Prijedlog zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, a 
koje su upućene na e-savjetovanje. 

UO HKIE je prihvatio suradnju s Regionalnom energetskom agencijom Sjeverozapadna 
Hrvatska – REGEA u vidu prosljeđivanja upitnika članovima Komore, a koji će biti naknadno 
dostavljeni od REGEA. 


