
Zapisnik sa 3. Skupštine HKSP, 18. listopada 2021. god.     
 
Skupština je organizirana hibridno, uživo i putem ZOOM aplikacije. 
 
Prisutni:  15 osoba na licu mjesta i 28 on-line uključenih  
 
 
Predsjednica skupštine dala je na usvajanje predloženi dnevni red. Jednoglasno je 
usvojen sljedeći dnevni red:  
 
1. Odabir zapisničara i dva ovjerovitelja  
 2. Prijedlog Etičkog kodeksa socijalnih pedagoga, predsjednica Povjerenstva Dejana 
Bouillet  
3.  Izvješće o radu Povjerenstva za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, 
predsjednica Povjerenstva Katarina Sikirić Lukić.  
4. Izvješće o radu Povjerenstva za stručno usavršavanje, predstavljanje prihvaćenih 
izmjena tijekom savjetovanja, predsjednik Povjerenstva Krešimir Makvić. 
5. Izvješće Predsjednice HKSP-a za proteklo razdoblje, Alma Rovis Brandić  
6.    Razno.  
 
 
Ad. 1. Odabir zapisničara i dva ovjerovitelja  
Ljiljana Hosni je predložena za zapisničarku, za dvije ovjeroviteljice Katarina Sikirić 
Lukić i Nada Damjanović. Prijedlog je usvojen.  
 
Ad. 2. Prijedlog Etičkog kodeksa socijalnih pedagoga, predsjednica Povjerenstva 
Dejana Bouillet ukratko je predstavila prijedlog. Predloženi Etički kodeks je usvojen 
jednoglasno, nije bilo pitanja i komentara na izneseni prijedlog.  
 
Ad. 3.  Izvješće o radu Povjerenstva za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija. 
O radu je izvjiestila predsjednica Povjerenstva Katarina Sikirić Lukić. Izvješće je  
primljeno na znanje i nije bilo komentara niti pitanja. 
 
Ad. 4. Izvješće o radu Povjerenstva za stručno usavršavanje, predstavljanje 
prihvaćenih izmjena Pravilnika o stručnom savjetovanju tijekom savjetovanja. 
Izvješće je podnio predsjednik Povjerenstva Krešimir Makvić. 
Povela se kraća rasprava u svezi pojašnjenja izmjena, bodovanju, a nakon 
pojašnjenja  i odgovora na upite, Pravilnik o stručnom usavršavanju je usvojen 
jednoglasno. Postavljena su pitanja u svezi rada socijalnih pedagoga na mjestu 
rehabilitatora koji rade s osoboma s IT u organiziranom stanovanju. Dan je odgovor 
koji je bio prihvatljiv i razumljiv. Odg9ovor je dala Klara Ciprić.  

 
5. Izvješće Predsjednice HKSP-a za proteklo razdoblje. Predsjednica Komore Alma 
Rovis Brandić uz PP prezentaciju obavijestila je članove Skupštine o radu u proteklom 
razdoblju. Izvješće je primljeno na znanje  
 
6.    Razno.  
Sudionici su upoznati s organiziranjem svečanog predstavljanja Komore  



 

Zapisničarka:  

Ljiljana Hosni, dipl.def. socijalni pedagog 

 

Ovjeroviteljice:  

Katarina Sikirić Lukić   

Nada Damjanović     Predsjednica Skupštine: 

       prof. dr. sc. Antonija Žižak  


