
 
 
 
 

- PRIJEDLOG 

 
 
Klasa:  
Ur.broj:  
U Zagrebu, 10. rujna 2018. godine 

 
 

Na temelju članka 11. stavka 2. podstavka 3. Statuta Hrvatske komore inženjera 
elektrotehnike i članka 27. stavka 2. Pravilnika o izborima, Skupština Hrvatske komore 
inženjera elektrotehnike je na 1. redovitoj sjednici održanoj pisanim putem od 03.09. do 
10.09.2018. godine, donijela sljedeću 
 
 

ODLUKU O RASPISIVANJU IZBORA  
ZA ČLANOVE VIJEĆA PODRUČNIH ODBORA  

HRVATSKE KOMORE INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE 
 
 

Članak 1. 
 

Raspisuju se izbori za članove Vijeća područnih odbora Hrvatske komore inženjera 
elektrotehnike, u mandatu 2018. – 2022. i to za: 
 

Vijeće Područnog odbora sa sjedištem u Zagrebu; 
Vijeće Područnog odbora sa sjedištem u Varaždinu; 
Vijeće Područnog odbora sa sjedištem u Osijeku; 
Vijeće Područnog odbora sa sjedištem u Splitu; 
Vijeće Područnog odbora sa sjedištem u Rijeci.  

 
Članak 2. 

 
Za izbor članova Vijeća područnih odbora Hrvatske komore inženjera elektrotehnike iz 
članka 1. ove Odluke određuje se razdoblje od 01. listopada do 31.listopada 2018. godine. 
 
Dinamiku i način provedbe izbornih radnji (kandidacijski postupak i izbor članova Vijeća 
područnih odbora na zborovima), odredit će Upravni odbor u skladu s rokom iz stavka 1. 
ovoga članka, i Pravilnikom o izborima Hrvatske Komore inženjera elektrotehnike. 

 
Članak 3. 

 
Kandidacijski postupak za članove Vijeća područnih odbora Hrvatske komore inženjera 
elektrotehnike počinje 01. listopada 2018. godine i traje do 15. listopada 2018. godine. 
 
Prijedlozi kandidacijskih lista dostavljaju se Izbornom povjerenstvu od 09. listopada 2018. 
do 15. listopada 2018. za izbor članova Vijeća područnog odbora iz te izborne jedinice, s 
pisanim očitovanjem svakog kandidata o prihvaćanju kandidature. 
 
 
 



Članak 4. 
 

Izbori članova Vijeća područnog odbora održati će se na Zborovima područnog odbora te 
izborne jedinice kojeg čine svi aktivni članovi Hrvatske komore inženjera elektrotehnike s 
prebivalištem u toj izbornoj jedinici. 
 
Zborovi područnih odbora održati će se u periodu od 16. listopada 2018. do 29. listopada 
2018. godine. 
 

Članak 5. 
 

Ovu Odluku provest će Izborna povjerenstva u Izbornim jedinicama u skladu s člankom 28. 
Pravilnika o izborima Hrvatske komore inženjera elektrotehnike. 
 

Članak 6. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenoj internet stranici 
Komore. 
 
 

 
 

Predsjednik 
Hrvatske komore inženjera elektrotehnike 

Živko Radović, dipl.ing.el. 

 


