
HRVATSKA KOMORA SOCIJALNIH PEDAGOGA 
Upravni odbor 

 
 

ZAPISNIK 4. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HKSP 
 

Sukladno članku 29. Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti (Narodne novine, 98/19.,) i članku 20. 
Statuta, predsjednica Upravnog odbora Alma Rovis Brandić sazvala je 4. redovitu sjednicu Upravnog 
odbora, koja je održana dana 24. rujna 2021. godine na adresi Ulica Dragutina Bazjanca 2, Zagreb i 
putem web platforme Zoom u trajanju od 18:00 do 19:15. 
 
Prije otvaranja sjednice Predsjednica Upravnog odbora Alma Rovis Brandić utvrdila je da su na 
sjednici prisutni sljedeći članovi Upravnog odbora: 
 
Uživo: Alma Rovis Brandić, Sanja Risek, Gordan Hosni 
Na daljinu:  Danijela Perić Krstulović, Nives Butorajac, Katarina Sikirić Lukić, Iva Ramljak 
Ispričali su se: Nada Damjanović, Toni Maglica 
Ostali sudionici: Dejana Bouillet, Krešo Makvić 
 
Predsjednica Upravnog odbora Alma Rovis Brandić pozdravila je sve prisutne, te utvrdila da je 
prisutan dovoljan broj članova za punovažno odlučivanje. 
 
Dnevni red: 

1. Etički kodeks – Dejana Bouillet 
2. Jedinstvena kontaktna točka 
3. Izvješće o radu Povjerenstva za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija 
4. Izvješće Predsjednice HKSP-a za proteklo razdoblje 
5. Sazivanje Skupštine 
6. Razno 
7. Izvješće o radu Povjerenstva za stručno usavršavanje 

 
Kao dopunu dnevnom redu predsjednica Alma Rovis Brandić predlaže: Izvješće predsjednika 
Povjerenstva za stručna usavršavanja o prihvaćanju prijedloga izmjene Pravilnika tijekom rasprave.  
Članovi Upravnog odbora jednoglasno su usvojili dopunu i predloženi dnevni red. 
 
Ad 1.  
Predsjednica Etičkog odbor HKSP Dejana Bouillet upoznala je članove Upravnog odbora s 
postupkom izrade Etičkog kodeksa. Postojeći Etički kodeks je osuvremenjen i usklađen sa Zakonom 
o socijalnopedagoškoj djelatnosti i ostalim važećim dokumentima, te kao takav predstavlja 
kvalitetan dokument koji obuhvaća sva područja djelatnosti socijalnih pedagoga i dobar je 
referentni okvir za etičko postupanje.  
 
Prijedlog Etičkog kodeksa daje se na javnu raspravu članovima HKSP putem web stranice. 
 
Ad 2.  
Predsjednica Alma Rovis Brandić upoznala je članove Upravnog odbora s Jedinstvenom kontaktnom 
točkom – jedinstvenim mjestom (portalom) koje pruža potrebne informacije i omogućuje obavljanje 



administrativnih postupaka na internetu. Upisom u Jedinstvenu kontaktnu točku informacije o 
Komori postaju dostupnije, te se olakšava slanje upita i zahtjeva vezanih uz članstvo u Komori i  
priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.  
 
Ad 3.  
Predsjednica Povjerenstva za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija Katarina Sikirić Lukić 
upoznala je članove Upravnog odbora s radom Povjerenstva. Povjerenstvo se sastalo četiri puta: 
15. ožujka 2021. – izbor Predsjednika Povjerenstva, izrada plana rada 
8. lipnja 2021. – izrada Poslovnika, proučavanje pristiglih zahtjeva 
18. lipnja 2021. – usvajanje Poslovnika o radu Povjerenstva za priznavanje inozemnih stručnih 
kvalifikacija, formiranje jedinstvene e-adrese, dogovor o načinu rada, dogovor o donošenju odluke 
o pristiglom zahtjevu za priznavanjem inozemnih stručnih kvalifikacija 
28. lipnja 2021. – donošenje odluke za pristupnicu, daljnje postupanje u skladu s aktima Komore. 
 
Članovi Upravnog odbora upoznati su i sa zahtjevima koji su trenutačno u obradi. 
 
Ad 4.  
Predsjednica Alma Rovis Brandić i tajnica Nives Butorajac upoznale su članove Upravnog odbora s 
dosadašnjim aktivnostima.  
- Trenutačno Komora ima 70 članova, dio zahtjeva je još u obradi 
- Svi pravilnici i poslovnici bit će objavljeni na web stranici komore 
- Do prosinca potrebno je provesti digitalizaciju Komore, nadležno Ministarstvo financirat će 
postupak digitalizacije 
- Komora je upisana u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija 
- Sudjelovanje na sjednicama Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika na kojima se 
raspravljalo o Akcijskom planu unapređenja sustava socijalne skrbi, prijedlozima za unapređenje 
sustava udomiteljstva djece, ali i osoba s invaliditetom 
- Sudjelovanje na konferenciji „Integrirani pristup zaštiti od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji“ 
 
Ad 5.  
Predsjednica Alma Rovis Brandić predlaže sazivanje Skupštine uživo i online, uz održavanje 
svečanog domjenka nakon službenog dijela uz poštivanje epidemioloških mjera. 
 
Ad 6.  
Članovi Upravnog odbora raspravili su prijedloge za organiziranje stručnih skupova/edukacija za 
članove Komore. Katarina Sikirić Lukić predlaže edukacije za odgajatelje, a Danijela Perić Krstulović 
za voditelje odgojne mjere Pojačana briga i nadzor koji nisu socijalni pedagozi.  
Danijela Perić Krstulović upoznala je članove Upravnog odbora s problemom kod prijave socijalnih 
pedagoga u sustav Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Dogovoreno je slanje dopisa nadležnima u 
HZZ-u kako bi se službeni naziv uskladio s važećim zakonskim aktima (Zakon o reguliranoj profesiji, 
Hrvatski kvalifikacijski okvir). 
Gordan Hosni iznosi potrebu za informiranjem i poticanjem članova HKSP na prijave i uključivanje u 
rad upravnih vijeća, nadzornih odbora, radnih skupina i povjerenstava koja se bave djecom i 
mladima. 
 
Ad 7.  



Predsjednik Povjerenstva za stručno usavršavanje Krešo Makvić izvijestio je članove Upravnog 
odbora o radu Povjerenstva i s prijedlozima i izmjenama Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku 
stručnog usavršavanja i provjere stručnosti i radu povjerenstva za stručna pitanja i trajno 
usavršavanje koje su učinjene nakon što je Pravilnik prošao javnu raspravu. 
 
Zapisničarka: 

Iva Ramljak, mag.paed.soc. 

 

Predsjednica Hrvatske komore socijalnih pedagoga 

Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc., v. r. 

 
 


