
Na temelju članka 11. stavka 2. postavka 3. Statuta Hrvatske komore inženjera 
elektrotehnike i članka 4. Pravilnika o izborima za tijela Hrvatske komore inženjera 
elektrotehnike, Skupština Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, na sjednici održanoj 03. 
studenoga 2017.g. donijela je  

 
 

ODLUKU O RASPISIVANJU IZBORA ZA TIJELA 
HRVATSKE KOMORE INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE 

 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom raspisuju se izbori za članove Skupštine Komore i predsjednika Komore, a 
na prijedlog novoizabranog predsjednika bira se Upravni odbor Komore i Nadzorni odbor 
Komore.. 
 

Članak 2. 
 

(1) Izbori za tijela Hrvatske komore inženjera elektrotehnike počinju 06. studenoga 2017. 
godine i traju do 13. prosinca 2017. godine. 
 
(2) U razdoblju od 06. studenoga do 17. studenoga 2017. godine izborna povjerenstva 
provest će se kandidacijski postupak za izbor članova Skupštine Komore po pojedinim 
izbornim jedinicama temeljem članka 10. Pravilnika o izborima za tijela Hrvatske komore 
inženjera elektrotehnike.  
 
(3) U razdoblju od 17. studenoga do 28. studenoga 2017. godine izborna povjerenstva 
dužna su provest glasovanje o kandidacijskim listama odnosno kandidacijskoj listi iz pojedine 
izborne jedinice za članove Skupštine Komore na sjednicama zborova područnih odbora ili 
pisanim putem elektroničkom poštom. 
 
(4) U razdoblju od 29. studenoga do 13. prosinca 2017. 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 15. prosinca 2017. 
godine. 
 
(6) Na konstituirajućoj Skupštini Hrvatske komore inženjera elektrotehnike provodi se 
glasovanje za predsjednika Komore kao i za kandidacijske liste za Upravni odbor i Nadzorni 
odbor predložene od strane novoizabranog predsjednika. 
 

Članak 3. 
 
(1) Odluku o osnivanju središnjeg izbornog povjerenstva i izbornih povjerenstva izbornih 
jedinica kojom se imenuju članovi izbornih povjerenstava, donosi Upravni odbor Komore. 
 
(2) Središnje izborno povjerenstvo daje obvezatne upute za provođenje izbora i rad izbornih 
povjerenstava izbornih jedinica; te se objavljuju na komorskoj web stranici. 
 

Članak 4. 
 
(1) Ovom Odlukom određuju se izborne jedinice Komore i broj članova Skupštine po 
izbornim jedinicama:: 



 
- Prva izborna jedinica Zagreb - obuhvaća županije: zagrebačku, sisačko-

moslavačku i Grad Zagreb; 27 članova Skupštine 
- Druga izborna jedinica Varaždin - obuhvaća županije: varaždinsku, međimursku, 

koprivničko-križevačku, bjelovarsko–bilogorsku, krapinsko-zagorsku; 8 članova 
Skupštine 

- Treća izborna jedinica Osijek - obuhvaća županije: osječko-baranjsku, vukovarsko-
srijemsku, virovitičko-podravsku, požeško-slavonsku, brodsko-posavsku; 8 članova 
Skupštine 

- Četvrta izborna jedinica Split - obuhvaća županije: splitsko-dalmatinsku, zadarsku, 
šibensko-kninsku, dubrovačko-neretvansku; 10 članova Skupštine 

- Peta izborna jedinica Rijeka - obuhvaća županije: primorsko-goransku, istarsku, 
karlovačku i ličko-senjsku, 10 članova Skupštine 

 
Članak 5. 

 
Ovu Odluku provest će Središnje izborno povjerenstvo u skladu s člankom 5. Pravilnika o 
izborima za tijela Hrvatske komore inženjera elektrotehnike. 
 

Članak 6. 
 
(1) Izborom novoizabranih članova tijela Komore završava mandat članova tijela izabranih na 
konstituirajućoj sjednici Skupštine Komore od studenoga 2013. godine.  
 
(2) Novoizabranim članovima tijela Komore mandat traje četiri godine, odnosno do njihovoga 
razrješenja. 
 

Članak 7. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
Klasa: 
Ur. broj: 
U Zagrebu, 03. studenoga 2017. godine 

 
Predsjednik  

Hrvatske komore inženjera elektrotehnike 
Željko Matić, dipl.ing.el., v.r. 


