Izvješće s održane 17. sjednice Upravnog odbora
Hrvatske komore inženjera elektrotehnike
Sedamnaesta sjednica UO HKIE održana je dana 05. prosinca 2019. u Osijeku.
Na sjednici je razmatrano 19. točaka dnevnog reda:
1. Aktivnosti u Komori
2. Usvajanje zapisnika s 16. sjednice UO HKIE
3. Zaključci, odluke, preporuke
4. Program rada Komore za 2020. godinu - prijedlog
5. Stanje financija u Komori
a. Financijski izvještaj za Komoru za prvih 10. mjeseci u 2019. godini
b. Prijedlog plana prihoda i rashoda Komore za 2020. godinu
6. Prijedlog dnevnog reda za 4. redovitu sjednicu Skupštine Komore
7. Prijedlog Plana stručnoga usavršavanja Komore za 2020. godinu
8. Prijedlog Plana i program stručnoga nadzora nad radom članova Komore za 2020.
godinu
9. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
10. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o upisima
11. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o uvjetima i postupku za privremeno ili
povremeno pružanje usluga te priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija osoba
elektrotehničke struke
12. Prijedlog Odluke o visini članarine, upisnina i naknada za usluge Komore
13. Prijedlog Odluka o naknadama za usluge Komore
14. Prijedlog Odluke o počasnom članu Komore
15. Prijedlog Odluke o dodjeli nagrade za životno djelo
16. Prijedlog stegovne prijave
17. Dvanaesti dani inženjera elektrotehnike - izvještaj
18. Trinaesti dani inženjera elektrotehnike – Odluka o imenovanju predsjednika i članova
OO DIE
19. Razno

Predsjednik Komore izvijestio je o aktivnostima koje su se događale od 08.11.2019. do
05.12.2019. godine kao što su: 14. Savjetovanje HRO CIGRE te sastanak IIRS u Skopju,
zatim sastanak OO DIE, sastanak Povjerenstva za financije i sastanak VPO Zagreb.
UO HKIE je donio odluku da se svim članovima Komore koji ne izvršavaju materijalnu
obvezu prema Komori, odnosno duguju više od jednogodišnje članarine, prvo pošalju
opomene pred ovrhu, a u slučaju neplaćanja članarine na osnovi opomene pokrene
postupak ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.
UO HKIE je usvojio prijedlog Programa rada Komore za 2020., usvojio je i prijedlog
Financijskog plana prihoda i rashoda za 2020., kao i prijedlog Odluke o počasnom članu
Komore, g. Branimiru Galiju koji kao takvi idu na usvajanje od strane Skupštine Komore.
UO HKIE je donio Odluku o dodjeli nagrade za životno djelo za g. Radoševića i g. Župana.
koje će im biti uručene na 4. redovitoj sjednici Skupštine HKIE.
UO HKIE je usvojio prijedlog dnevnoga reda za 4. redovitu sjednicu Skupštine Komore, zatim
prijedlog Plana stručnoga usavršavanja za 2020. godinu i prijedlog za stručno putovanje u
CERN, prijedlog Plana i programa stručnoga nadzora nad radom članova Komore za 2020.
godinu, te je usvojio prijedlog izmjena i dopuna Statuta HKIE uz sitne korekcije, te se kao
takav šalje u MGIPU na suglasnost i na Skupštinu HKIE.
UO HKIE je odlučio da se stegovna prijava razmatra na sljedećoj sjednici UO HKIE i donese
konačna odluka.
UO HKIE je usvojio izvještaj o održanim 12. DIE, te Odluku o predsjedniku i članovima
Organizacijskog odbora za 13. Dane inženjera elektrotehnike.
Ugovor o korištenju prostora Društva arhitekata Rijeka bit će raskinut s 31.12.2019. godine.

