Izvješće s održane 18. sjednice Upravnog odbora
Hrvatske komore inženjera elektrotehnike

Osamnaesta sjednica UO HKIE održana je dana 31. siječnja 2020. u Zagrebu.
Na sjednici je razmatrano 13. točaka dnevnog reda:

1. Aktivnosti u Komori
2. Usvajanje zapisnika s 17. sjednice UO HKIE
3. Zaključci, odluke, preporuke
4. Plan održavanja sjednica UO i Skupštine Komore - prijedlog
5. Stanje financija u Komori
-

Financijski izvještaj za Komoru za 2019. godini

6. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o upisima
7. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o uvjetima i postupku za privremeno ili
povremeno pružanje usluga te priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija osoba
elektrotehničke struke
8. Prijedlog Odluke o visini članarine, upisnina i naknada za usluge Komore
9. Prijedlog Odluka o naknadama za usluge Komore
10. Prijedlog dnevnog reda za 5. redovitu sjednicu Skupštine Komore – pisanim putem
11. Prijedlog stegovne prijave
12. Trinaesti dani inženjera elektrotehnike
13. Razno
Predsjednik Komore izvijestio je o aktivnostima koje su se događale od 05.12.2019. do
31.01.2020. godine kao što su: Zbor PO Osijek, 4. redovita Skupština HKIE, te sastanak
Povjerenstva za financije.
Temeljem dostavljenog e-maila od g.Puljka, na službenim stranicama CERN-a treba
provjeriti dostupnost termina za posjet istom. UO HKIE je donio odluku o sufinanciranju
troškova putničke agencije i prijevoza. Obzirom na ograničeni broj osoba koje mogu posjetiti
CERN (od strane istih), prednost odlaska na stručni izlet imaju osobe koje se prve prijave, te
koje nisu u posljednje vrijeme bile sufinancirane od strane Komore.
Povjerenstvo za stručni nadzor nad radom članova Komore treba napraviti listu članova
Komore nad kojima će se obaviti stručni nadzor, te obaviti izvanredni nadzor nad članom
Komore temeljem dostavljene prijave.

UO HKIE je prihvatio ponudu od tvrtke Saguaro info d.o.o. vezanu za nadogradnju baze,
izradu nove evidencije stručnoga usavršavanja, te povezivanje digitalne arhive s urudžbenim
i bazom te usvojio prijedlog Odluke o visini članarine, upisnina i naknada za usluge Komore,
a ista se dostavlja Skupštini Komore na usvajanje.
Članovima Komore koji su upisani u Imenik ovlaštenih voditelja građenja i Imenik ovlaštenih
voditelja radova, nakon 21.02.2020. biti će omogućen upis u Imenik inženjera gradilišta i
Imenik voditelja radova bez troškova upisnine do 21.05.2020. godine.

