
 
 
 
 
 
PRIJEDLOG 
 
 
Na temelju članka 11. stavka 2. postavka 3. i 4. Statuta Hrvatske komore inženjera 
elektrotehnike, te na temelju članka 4. Pravilnika o izborima Hrvatske komore inženjera 
elektrotehnike, Skupština Hrvatske komore inženjera elektrotehnike je na 11. sjednici 
održanoj pisanim putem elektroničkom poštom od 21.12. do 28.12.2017. godine donijela 
slijedeću 
 
 

ODLUKU O IZMJENI 
ODLUKE O RASPISIVANJU IZBORA ZA TIJELA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA 

ELEKTROTEHNIKE od 03.11.2017. klasa: 100-04/17-01/1, ur.broj: 504-00-17-1 
  
 

Članak 1. 
 

(1) Utvrđuje se da je Skupština Komore dana 03.11.2017. donijela Odluku o raspisivanju 
izbora za tijela Hrvatske komore inženjera elektrotehnike klasa: 100-04/17-01/1, 
ur.broj: 504-00-17-1 od 03.11.2017. 
 

(2) Utvrđuje se da je Odlukom Središnjeg izbornog povjerenstva klasa: 900-01/17-02/4, 
ur.broj:.504-06-17-1 od14. prosinca 2017. određeno ponavljane izbornog, odnosno 
kandidacijskog postupka za V. izbornu jedinicu – Rijeka koje će provesti Izborno 
povjerenstvo Rijeka u razdoblju 02. siječnja 2018. do 16. siječnja 2018. godine, dok 
će u razdoblju od 17. siječnja 2018. do 30. siječnja 2018. godine izborno 
povjerenstvo V. izborne jedinice Rijeka provest glasovanje o kandidacijskim listama 
odnosno kandidacijskoj listi V. izborne jedinice za članove Skupštine Komore na 
sjednici Zbora područnog odbora Rijeka ili pisanim putem elektroničkom poštom. 
 

Članak 2. 
 

(1) Stavlja se izvan snage stavak 1. 4. i 5. članka 2. Odluke o raspisivanju izbora za tijela 
Hrvatske komore inženjera elektrotehnike od 03.11.2017. klasa: 100-04/17-01/1, 
ur.broj: 504-00-17-1 te se u tom dijelu mijenja odluka o datumima provođenja 
izbornog procesa iz stavka 1. 4. i 5. članka 2. citirane Odluke na način da: 
 
- (1) Izbori za tijela Hrvatske komore inženjera elektrotehnike počinju 06. 

studenoga 2017. i traju do 14.veljače 2018. godine. 
 

- (4) U razdoblju od 31. siječnja 2018. godine do 14. veljače 2018. godine 
Središnje izborno povjerenstvo provest će kandidacijski postupak za predsjednika 
Komore. 

 
- (5) Verifikacija mandata članova Skupštine Hrvatske komore inženjera 

elektrotehnike te izbori za tijela Hrvatske komore inženjera elektrotehnike obaviti 
će se na konstituirajućoj Skupštini Hrvatske komore inženjera elektrotehnike koja 
će se održati 16. veljače 2018. godine. 

 



(2) U ostalom dijelu Odluka o raspisivanju izbora za tijela Hrvatske komore inženjera 
elektrotehnike od 03.11.2017. klasa: 100-04/17-01/1, ur.broj: 504-00-17-1 ostaje 
nepromijenjena. 
 
 
 

Klasa: 100-04/17-01/1 
Ur. broj: 504-00-17-2 
U Zagrebu, 28.prosinca 2017. godine 

Predsjednik  
Hrvatske komore inženjera elektrotehnike 

Željko Matić, dipl.ing.el. 
 


