HRVATSKA KOMORA SOCIJALNIH PEDAGOGA
UPRAVNI ODBOR

U Zagrebu, 25. veljače 2021. godine.

ZAPISNIK 2. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA
Sukladno članku 29. Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti (Narodne novine, 98/19.,) i
članku 20. Statuta, predsjednca Upravnog odbora Alma Rovis Brandić sazvala je 2. redovitu
sjednicu Upravnog odbora, koja je održana dana
25. 02. 2021. godine ( četvrtak) u prostorijama Komore Ulica Sv. Mateja 70a, Zagreb i putem
web platforme Zoom, u 18:00 sati
Prije otvaranja sjednice Predsjednica Upravnog odbora Alma Rovis Brandić utvrdila je da su
na sjednici prisutni sljedeći članovi Upravnog odbora:
Prisutni u prostoru Komore
1. Alma Rovis Brandić – predsjednica
2. Gordan Hosni
3. Nada Damjanović
4. Nives Butorajac
Prisutni putem web platforme Zoom:
1. Katarina Sikirić Lukić
2. Iva Ramljak
3. Sanja Risek
4. Katarina Špehar Fiškuš
Predsjednica Upravnog odbora Alma Rovis Brandić pozdravila je sve prisutne, te utvrdila da
je prisutan dovoljan broj članova za punovažno odlučivanje.
Predsjednica Upravnog odbora Alma Rovis Brandić predložila je sljedeći dnevni red:
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Upravnog odbora
Razmatranje i donošenje Odluke o upisnini u Komoru
Osnivanje Povjerenstva za inozemne kvalifikacije
Prijedlog Odluke o visini naknade za troškove vezane uz postupak priznavanja
inozemnih stručnih kvalifikacija
5. Razmatranje potrebe organizacije stručnih ispita
6. Prijedlog Odluke o naknadama
7. Informacije o web stranici

8. Prijedlog odabira računovodstvenog servisa
9. Razno
Članovi Upravnog odbora jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red.
Ad 1. Predsjednica Upravnog odbora Alma Rovis Brandić pozvala je članove da upute svoje
primjedbe ili dopune na tekst pročitanog zapisnika te isti dala na usvajanje . Upravni odobor
donosi
ZAKLJUČAK
Usvaja se zapisnik sa 1. Sjednice Upravnog odobra.
Zaključak je donesen jednoglasno.
Ad 2. Predsjednica komore čita i analizira Prijedlog odluke o upisnini, prijedlog odluke se
komentira. Prijedlog je da se u odluci o upisnini privatna praksa ne izdvaja i izjednači s ostalim
predloženim naknadama za upisninu. Prijedlog se jednoglasno prihvaća. Prijedlog Odluke o
upisnini zajedno sa prihvaćenim izmjenama daje se na glasovanje. Upravni odbor donosi
ODLUKU
Usvaja se Prijedlog Odluke o upisnini sa prihvaćenim izmjenama.
Odluka je donesena jednoglasno.

Ad 3. Povjerenstvo za inozemne kvalifikacije čine: Katarina Sikirić Lukić, Nada Damjanović,
Anita Jandrić Nišević, Gabrijela Ratkajec Gašević, Sanja Radić Bursać

Ad 4. (Prilog 2.)
Predsjednica komore čita i analizira Prijedlog odluke o visini naknade za troškove vezano uz
postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija, Prijedlog odluke je raspravljen i daje se
na glasovanje. Upravni odobor donosi
ODLUKU
Usvaja se Prijedlog odluke o visini naknade za troškove vezano uz postupak priznavanja
inozemnih stručnih kvalifikacija.
Odluka je donesena jednoglasno.
Ad 5. Predsjednica Upravnog odbora navodi da je potrebno organizirati stručne ispite za
socijalne pedagoge koji su zaposleni u resorima u kojima nije organizirano polaganje stručnih
ispita. Stručni ispit bi se organizirao pred povjerenstvom kojeg su većina socijslni pedagozi.
Sukladno zakonu o socijslnopedagoškoj djelatnosti socijalni pedagozi koji imaju položen

državni ispit ne moraju polgati stručni ispit. Predsjednica Upravnog odbora navodi da je
potrebno dodatno razraditi način polaganja stručnog ispita kao i sastav povjerenstva za
polaganje. Predsjednica predlaže da u povjerenstvu za polaganje stručnih ispita budu
predstavnici sektora u kojem je socijalni pedagog zaposlen te predstavnici znanstvene
zajednice. Nadalje predlaže da se stručni ispit sastoji od nekoliko dijelova po uzoru na
obrazovni sektor. Katarina Sikirić Lukić navodi da se u sektoru obrazovanja satoji od pisanog
rada, praktičnog rada i usmenog dijela te bi se po tom modelu mogao osmisliti i stručni ispit
socijalnih pedagoga.
Ad 6.
Prijedlog odluke o naknadama predstavljen članovima Upravnog odbora. Članovi Upravnog
odbora primili su prijedlog na znanje međutim mišljenja su da je prijedlog potrebno dodatno
razraditi i razmotriti te će se o njemu odlučivati ne nekoj budućoj sjednici. Upravni odbor
donosi
ZAKLJUČAK
Odlučivanje o prijedlogu odluke o naknadama odgađa se.
Zaključak jek donesen jednoglasno.
Ad 7. Nives Butorajac je dala izvješće o službenoj web stranici Komore. Web stranicu izrađuju
učenici Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, „custom design“, prilagođena
potrebama Komore.
Ad 8. Predsjednica Upravnom odboru predstavlja 3 ponude/ prijedloga za odabir
računovodstvenog servisa. Ponude su sastavni dio ovog zapisnika. prijedlog se komentira,
ponuda obrta LIBELLUM najbolje odgovara potrebama Komore Predsjednica Upravnog
odbora predlaže sklapanje ugovora sa obrtom LIBELLUM. Prijedlog se daje na glasovanje.
Upravni odbor donosi
ODLUKU
Prihvaća se Ponuda računovodstvenog servisa LIBELLUM.
Odluka je donesena jednoglasno.
Ad 9. Predsjednica Alma Rovis Brandić predlaže Klaru Ciprić da preuzme administrativne
poslove Komore. Klara Ciprić je iskusna u vođenju administracije. Upravni odbor jednoglasno
prihvaća prijedlog.
Predsjednica nas upoznaje sa zamolbom Nedjeljka Markovića, koji traži podršku Komore u
kandidaturi za člana Etičkog povjerenstva državnih službenika, kako je to propisano člankom
29. stavkom 1. Etičkog kodeksa državnih službenika („Narodne novine“ broj 40/11 i 13/12).
Upravni odbor jednoglasno je prihvatio zahtjev za podrškom.

Predsjednica komore čita i analizira Prijedlog odluke o visini naknade putnih troškova.
Predsjednica predlaže da se putni troškovi isplaćuju
1. U iznosu dvije jednosmjerne karte za javni prijevoz za sastanke tijela Komore,
povjerenstava i stručnih razreda
2. U iznosu od 2,00 kn/km za korištenje osobnog vozila uz odobrenje predsjednice

Prijedlog odluke je raspravljen i daje se na glasovanje. Upravni odobor donosi
ODLUKU
Usvaja se Prijedlog odluke o visini naknade putnih troškova.
Odluka je donesena jednoglasno.
Raspravljalo se o materijalim potrebama za rad Komore. Od uredskog namještaja potrebno je
nabaviti ormar s ključem za pohranu spisa iz oblasti djelovanja komore u skladu sa zakonom.

Zapisničarka:
Nives Butorajac, mag.paed.soc.

Predsjednica Hrvatske komore socijalnih
pedagoga
Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc., v. r.

