
 

 

 
 

Izvješće s održane 16. sjednice Upravnog odbora 

Hrvatske komore inženjera elektrotehnike 

 

 

Šesnaesta sjednica UO HKIE održana je dana 08. studenoga 2019. u Rijeci. 

Na sjednici je razmatrano 9. točaka dnevnog reda: 

 

1. Tijek događanja vezana za Izbore tijela Komore 2018. i stanje u HKIE 

2. Aktivnosti u Komori  

3. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice UO HKIE 

4. Zaključci, odluke, preporuke 

5. Izvještaj o 12. Danima inženjera elektrotehnike 

6. Odluka o početku priprema za 13. Dane inženjera elektrotehnike 

7. Izvještaj o radu povjerenstava 

8. Stručno usavršavanje 

9. Razno 

 
Vezano za prvu točku dnevnoga reda na sjednicu su pozvani svi članovi VPO Rijeka i članovi 
Skupštine iz PO Rijeka. Prije početka sjednice došao je jedan član Skupštine gospodin 
Ganić, a koji je otišao prije izglasavanja dnevnoga reda obzirom da se od pozvanih članova 
nitko drugi nije pojavio. 
Po izglasavanju dnevnoga i početku sjednice u sklopu prve točke dnevnoga reda se sa 
zakašnjenjem pojavio i g.Prpić. 
Stav g.Prpića je kako ga ne zanima prošlost već kako će se ubuduće rješavati pitanja vezana 
za rad VPO Rijeka.  
UO HKIE je zaključio da Komora normalno funkcionira, te da postoje legalno izabrana sva 
tijela komore: Skupština, Nadzorni odbor , Upravni odbor i Predsjednik. 
UO HKIE je odlučio da se neće miješati u rad VPO Rijeka, te da se unutar samoga VPO 
Rijeka svi članovi trebaju međusobno dogovoriti oko funkcioniranja istoga. 
 
Predsjednik Komore izvijestio je o aktivnostima koje su se događale od 02.10.2019. do 
08.11.2019. godine: kao što su: sastanak predsjednika Komore s državnim tajnikom, 
sastanak s ravnateljem HZN-a, te s predstavnicima AKD-a, sastanci VPO Split i VPO Osijek, 
izvještaj s Trećih dana elektroinženjera IKCG i 70. obljetnice kompanije Ercsson Nikola Tesla 
d.d., sastanci Povjerenstva za zakonodavstvo i za stručno usavršavanje, te izvještaj o predaji 
zahtjeva za korporativnu karticu u Zagrebu, Dubrovniku, Puli i Zadaru. 
 
Tvrtka Saguaro info d.o.o. za potrebe 17. sjednice UO HKIE će dostaviti popis HW i SW u 
vlasništvu Komore. 
Detaljan izvještaj o 12. Danima inženjera elektrotehnike biti će na 17. sjednici UO HKIE 
nakon što se održi sastanak OO DIE. 



UO HKIE je donio odluku da se 13. Dani inženjera elektrotehnike održe ponovno u Vodicama 
u hotelu Olympia 4* i hotelu SKY Olympia 4*+, od 1.10.2020. do 3.10.2020.,  
Za potrebe izrade plana rada Komore predsjednici povjerenstava trebaju dostaviti planove, 
kako bi se plan rada Komore usvojio na 17. sjednici UO HKIE. 
UO HKIE je dobio na uvid prijedlog plana stručnoga usavršavanja za 2020. godinu koji će se 
usvajati na 17. sjednici UO HKIE, te je podržao prijedlog da se imenuje g. Branimira Galija za 
počasnoga člana Komore, te g. Željka Radoševića i g. Mirka Župana za dodjelu priznanja za 
životno djelo. 
 


