
Z  A P I S N I  K 

S Godišnje Skupštine Hrvatske udruge socijalnih radnika održane u Zagrebu, 17.prosinca 2020. 

godine s početkom u 11.00 sati. 

Na početku sjednice je utvrđeno prisustvo 65 članova Skupštine (od moguća 103 delegata ) 

čija prisutnost je evidentirana na Teams platformi, čime su ispunjeni uvjeti za donošenje 

pravovaljanih odluka sukladno članku 22. Statuta Hrvatske udruge socijalnih radnika. Svi 

delegati su dali suglasnost za taj vid održavanja Skupštine, nastavno na trenutnu 

epidemiološku situaciju. 

Točka 1. 

Predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika Štefica Karačić je pozdravila sve nazočne i 

otvorila Skupštinu, te predložila radna tijela  Skupštine. 

Točka 2. 

Za Radno predsjedništvo predložene su:  

- Ljiljana Fabac  (predsjednica Radnog predsjedništva),  
- Katarina Svetac (član), 
- Anita Čermak (član) 

 

Za Verifikacijsko povjerenstvo predložene su: 

- Marija Biočić  

- Iva Fitnić Nekić 

- Kristina Trbuha 

Za zapisničara predložena je Marija Biočić 

Za ovjerovitelje zapisnika predložene su: 

- Meri Gatin 
- Vlasta Grgec Petroci 

 
                                                           Zaključak 

Nazočni članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili predložene kandidate. 

 

                                                            Točka 3. 

Verifikacijsko povjerenstvo izvršilo je prebrojavanje nazočnih članova Skupštine, prilikom 

prijave na početku online sastanka. Broj sudionika je bio vidan prilikom prijave preko Teams 

platforme. 

                                                            Zaključak 

 



Utvrđeno je da su  na Skupštini prisutno 65 članova što predstavlja natpolovičnu većinu te 

Skupština može započeti s radom. 

 

                                                                           Točka 4. 

Predsjednica Radnog predsjedništva predlaže sljedeći Dnevni red: 

1. Otvaranje Skupštine 
2. Izbor  Radnog predsjedništva, zapisničara, ovjerovitelja zapisnika  i verifikacijskog 

povjerenstva 
3. Izvještaj  Verifikacijskog  povjerenstva / utvrđivanje kvoruma Skupštine 
4. Usvajanje predloženog dnevnog reda 
5. Izvješće o radu HUSR-a u  proteklom  razdoblju ( predsjednica HUSR-a)  
6. Financijsko izvješće HUSR-a u proteklom razdoblju ( tajnica HUSR-a) 
7. Izvješće Nadzornog odbora HUSR-a ( članica Nadzornog odbora ) 
8. Izvješće Etičkog povjerenstva ( članica povjerenstva ) 
9. Izvješća regionalnih udruga o aktivnostima u proteklom razdoblju 
10.  Rasprava i usvajanje  izvješća 
11.  Plan rada  HUSR-a u  narednom razdoblju 
12.  Financijski  plan  HUSR-a za  2021. godinu 
13.  Rasprava i usvajanje plana rada i financijskog plana HUSR-a 
14.  Donošenje odluke o  dodjeli  počasne  nagrade Tatjana  Marinić 
15.  Donošenje Pravilnika o materijalno financijskom poslovanju koji je usvojen na  
sjednici upravnog odbora 11.12.2017. 
16.  Razno  

          17.   Zatvaranje Skupštine 
 
Predsjednica Radnog predsjedništva poziva članove Skupštine da se izjasne o predloženom.  

Nitko od prisutnih nema primjedbi na prijedlog dnevnog reda. 

                                                              Zaključak 

Dnevni red se jednoglasno prihvaća i usvaja. 

                                                                   Točka 5. 

Predsjednica HUSR-a Štefica Karačić podnijela je Izvješće o radu Hrvatske udruge socijalnih 

radnika u 2019.  godini. Obzirom da je iscrpno izvješće u  pisanom obliku ( u privitku  zapisnika)  

dostavljeno delegatima zajedno s pozivom za Skupštinu predsjednica se osvrnula na najvažnije 

aktivnosti HUSR-a u proteklom razdoblju, te je pozvala sudionike na raspravu  o  pojedinim  

točkama izvješća. U sažetom obliku istaknuti su najvažniji događaji  i izazovi kako slijedi: 

Na razini profesije:  
➢ Razmjena  informacija od značaja  za  profesiju  i Udrugu   
➢ sjednice Upravnog odbora  i Izvršnog odbora HUSR-a 
➢ Dodjela  nagrada za socijalni rad  
➢ Uključivanje u provedbu projekata HUSR-a  



➢ Uključivanje u istraživanja od značaja za profesiju ( Unicef ,Studij socijalnog rada , 
HKSR-a , Grad Zagreb, Prilozi u publikacijama  iz područja  socijalne skrbi i socijalnog 
rada 

➢ Javno djelovanje  socijalnih radnika u  cilju jačanja  uloge  socijalnog rada u društvu i  
zalaganje  za  uspješnije  rješavanje općedruštvenih problema : 

             Siromaštva, beskućništva, obiteljskog nasilja, trgovanja ljudima, zaštite mentalnog            
              zdravlja, zaštite obitelji pod rizikom, ovisnosti, diskrimacije posebno osjetljivih   
              socijalnih skupina 

➢ Sudjelovanje u medijima po pozivu, vezano uz određene teme od značaja za socijalni 
rad, promicanje  prava i zalaganje za opće dobro u društvu  

➢ Redoviti kontakti i suradnja s predsjednikom Komore, usklađivanje stavova naših 
organizacija vezano uz  konkretne  teme od značaja za profesiju    

➢ zajednička priopćenja na aktualne  događaje i koordinirane  aktivnosti   
➢ Sudjelovanje u radu Upravnog odbora HKSR , u izradi akata HKSR i dr. 
➢ Sudjelovanje  članova  HUSR-a u radu  drugih tijela  Komore  

    ( povjerenstva – npr:  provođenje stručnog nadzora  nad radom socijalnih radnika ) 
➢ Zaštita digniteta  i identiteta  profesije  kroz zajednički pristup i aktivnosti vezane uz  

licenciranje  osoba koje su se doškolovale  za socijalni rad  
➢ Aktivno sudjelovanje  u radu međunarodne organizacije  Izvršni odbor IFSW – članica   

Tatjana Katkić Stanić  
➢ praćenje  stanja  u području profesije ( standardi struke ,novi  profesionalni izazovi , 

Globalni program za socijalni rad i socijalni razvoj ) 
➢ davanje  mišljenja i prijedloga na inicijative IFSW  
➢ Zajednička podrška socijalnim radnicima u drugim kriznim područjima u svijetu   
➢ Sudjelovanje u programima  i istraživanjima IFSW 
➢ Suradnja i pripreme  za organiziranje  Konferencije IFSW-a u Zagrebu koja je  zbog 

epidemiološke situacije  odgođena od svibnja za listopad 2021. godine ) 
              Suradnja s resornim  ministarstvom 

➢ Sastanci s ministricom MDOMSP i suradnicima   
➢ Inicijative  HUSR-a  vezane uz  ulogu i  položaj socijalnih radnika  ,  reguliranje  profesije 

socijalnog rada, dodatno stručno usavršavanje ,  percepciju profesije u medijima,  
razvoj  djelatnosti , poboljšanje standarda  socijalnih  usluga ,  materijalno vrednovanje  
stručnog  rada,  plaće, uvjeti rada,  naknade  za provođenje  mjera  ....   

➢ Izlaganje predstavnika  HUSR-a  na  stručnim skupovima  u organizaciji  MDOMSP 
povodom  značajnijih  događaja 

     ( nacionalni dan borbe  protiv nasilja u obitelji  i dr. )  
             Postignuto : 

➢ Sudjelovanje  predstavnika HUSR-a u radnim skupinama za  izradu zakona i pratećih 
podzakonskih akata: 

➢ Zakona o  djelatnosti socijalnog rada 
➢ Protokola o postupanju u slučaju  nasilja u obitelji  
➢ Zakona  o socijalnoj skrbi 
➢ Zakona o Centru za posebno skrbništvo 
➢ Pravilnika o stručnom usavršavanju stručnjaka CZPS 
➢ Članstvo u Radnoj  skupini za demografiju i socijalnu politiku  za potrebe  izrade  

Nacionalne  razvojne strategije  do 2030 godine 
➢ Provođenje  edukacija  po pozivu resornog  ministarstva 



➢ Financijska  podrška  MDOMSP u organiziranju  XI Konferencije  socijalnih radnika  
              Stalno zagovarane promjene : 

➢ Poboljšanje  fizičke zaštite djelatnika u centrima za socijalnu skrb i drugim područjima 
djelatnosti,  nove  metode i oblici rada s korisnicima u uvjetima pandemije i drugih 
kriza 

➢ Poboljšanje  tehničkih uvjeta rada socijalnih radnika , nova zapošljavanja , adekvatno  
vrednovanje  djelatnosti socijalne skrbi  na razini nositelja vlasti , općenito  poboljšanje  
materijalnog statusa javnih službi i zaposlenih u javnim službama  s naglaskom na 
složenost i specifičnost naše profesije  

➢ Planiranje i  sustavno provođenje  dodatnih edukacija  u sustavu s naglaskom na  
jačanje  vještina stručnog rada s nedobrovoljnim  korisnicima,  vještina  samozaštite 
stručnjaka,  i podrška  u  cilju smanjenja profesionalnog stresa  

➢ Međuresorna  suradnja dogovorena i koordinirana na  najvišim političkim razinama  ( 
Vlada RH ) usmjerena na  adekvatnu ulogu  sustava  socijalne  skrbi u javnom sektoru 
što uključuje i rasterećenje centara za socijalnu skrb u pogledu javnih ovlasti ( prijedlog 
novog Zakona o socijalnoj skrbi ). 

➢ Odupiranje  stalnim  tendencijama  birokratiziranja  socijalnog rada u  djelatnosti 
socijalne skrbi ( pravo na izbor  metoda  i  stručnih postupaka ) 

➢ Boriti  se glasno za  veća prava posebno osjetljivih skupina  
➢ Otvoreno i javno povezivanje socijalnih radnika i korisnika- put prema  promjeni  

percepcije  profesije socijalnog rada  u društvu 
  Predsjednica hrvatske udruge socijalnih radnika poziva sve prisutne da prate razvoj   situacije 
oko novog  Zakona o socijalnoj skrbi,te da aktivno sudjeluju kada dobiju na uvid novi Zakon. 
 
 
.                                                                     Točka 6. 

Financijsko izvješće HUSR-a podnijela je tajnica udruge.  Prikazani su  prihodi i rashodi  udruge  

za 2019.godinu te do listopada 2020.godine ( Izvješće u privitku zapisnika ). Prihodi su 

ostvareni od članarina, donacija i kotizacija X.konferencije socijalnih radnika.Rashodi HUSR-a 

su: troškovi redovnog poslovanja, plaća tajnice, organiziranja stručnih skupova  (Konferencija, 

Svjetskog dana socijalnog rada, edukacija), troškovi knjigovodstva, režijski troškovi, troškovi 

sudjelovanja na međunarodnom stručnom skupu, troškovi članarina IFSW-a  (svjetska i 

europska članarina) i dr.Udruga je u navedenom razdoblju poslovala s dobitkom.   

Predložen je i financijski plan HUSR-a za 2020 godinu koji je prethodno dostavljan na uvid svim 

članovima skupštine. 

Prisutni nisu imali dodatna pitanja na financijsko izvješće. 

                                                                       Točka 7. 

Članica Nadzornog Odbora,Vlasta Grgec Petroci je podnijela izvješće Nadzornog odbora. 

Uvidom u dokumentaciju HUSR-a utvrđeno je  da su se sve aktivnosti odvijale u skladu s 

propisima, da je poslovanje bilo zakonito, te da nisu utvrđene nikakve nepravilnosti u radu 

udruge. 

                                                                       Točka 8. 



Članica Etičkog povjerenstva Ljiljana Vrbić je iznijela kako Etičko povjerenstvo nije dobilo na 

uvid nikakve pritužbe na rad socijalnih radnika  u proteklom razdoblju. 

Kolegica Meri Gatin je pročitala pismo članice povjerenstva prof.Kristine Urbanc. Istaknula je 

kolegice koje su spremno uskočile da podijele praktično iskustvo sa studentima 5.godine 

studija socijalnog rada, da se vidi kako centri funkcioniraju u doba krize. (Maja Proso, Sanja 

Kuvačić, Dijana Vuković, Božena Alajbegović, Danijela Dobričević, Tatjana Vlašić, Sonja 

Patričević)                                                            

                                                                        Točka 9. 

 

Predsjednica Radnog predsjedništva konstatirala je kako su regionalne udruge dostavile  

pismena izvješća o svom radu u prethodnoj godini te je pozvala predstavnike regionalnih 

Udruga da podnesu i usmena izvješća . 

Kratki presjek nekoliko izvješća: (sva pristigla izvješća su dostavljena sa ostalim materijalima 

delegatima) 

 Izvješće  je podnijela Silvana Jurić (predsjednica udruge ) u ime udruge socijalnih radnika 

Vukovarsko srijemske županije. 

Istaknula je kako je planirano obilježavanje Međunarodnog rada socijalnog rada, ali se nije 

uspjelo održati. Trenutno su u fazi dogovaranja radionice sa prof. Ajduković preko ZOOM 

platforme na temu Profesionalni stres u doba COVID 19. 

Izvješće je podnijela Dubravka Smolić (predsjednica udruge) u ime Društva socijalnih radnika 

Krapinsko zagorske županije. 

12.12.2019. godine su obilježili mjesec borbe protiv ovisnosti stručnim skupom na kojem su 

predavačice bile dr.sc. Jadranka Ivandić Tomić i dr.sc. Ksenija Butorac, a naziv skupa bio je 

"Mlađi i ovisnosti". 27.02.2020. su organizirali stručni skup pod nazivom "Koristi i štetnosti 

modernih tehnologija u populaciji djece i mladih", a predavačice je bila dr.sci. Lucija Vejmelka. 

20.03. organiziran je skup "Stručni rad - izazovi u radu". 

Nadalje, sudjelovali su u organizaciji VI Regionalnog simpozija socijalnih radnika, gdje su naše 

dvije članice Sandra Kos i Dubravka Smolić sudjelovale u svojstvu predavačica. 

Pored navedenog, njihovo je Društvo ove godine predložilo za plaketu Husr-a u kategoriji 

organizacija civilnog društva Udrugu osoba s mentalnim poteškoćama - Krapina, koja je 

navedenom plaketom konačno i nagrađena za svoj nesebičan rad i izniman angažman. 

Udruga socijalnih radnika Rijeka je podnijela izvješće, Dragica Bojka Gergorić. 

U listopadu 2019.g. u sklopu Projekt Men-Care prijavljena je našem Ministarstvu radionica 

„SUPERTATA“, koju je Ministarstvo i podržalo odobravanjem sredstava za provođenje. 

Radionicu od 27.10.2020.g. provode preko Udruge (Rajka Papić i Dragica Bojka-Gergorić). 

U vijećnici Grada Rijeke u organizaciji USRR, dana 29.11. je održana radionica i predavanje s 

ciljem upoznavanja s E-Qalinom sustavom kvalitete koji je namijenjen ustanovama socijalne 

skrbi, implementiran  je u devet europskih država, a u RH u domovima za starije osobe na 

području Primorsko goranske i Istarske županije.  

Izvješće je podnijela Helena Kristek u ime udruge socijalnih radnika Osječko baranjske 

županije. 

Na Izbornoj Skupštini Udruge soc. radnika, koja je održana 15. studenog 2019. za predsjednicu 

udruge izabrana Anita Barišić (djelatnica CZPUZ Klasje Osijek), za dopredsjednicu Helena 



Kristek (djelatnica Obiteljskog centra Osijek) i za tajnicu Jelena Birovljević (djelatnica Centra za 

profesionalnu rehabilitaciju. Održali su pet sastanaka Upravnog odbora Udruge, na kojima su 

razmatrane aktivnosti kako same Udruge tako i naše participiranje u radu u HUSR-u i HKSR-u. 

Sastanak održan 6. svibnja 2020.godine je ujedno prvi online sastanak koji je Udruga održala 

putem Zoom platforme. U 2020. godini proveden povodom Međunarodnog dana socijalnog 

rada stručni skup pod nazivom ”Upravni postupak i prava djelatnika u sustavu socijalne skrbi 

– status službene osobe”. Nadalje je zaključeno da će se kroz godinu organizirati još jedna ili 

dvije aktivnosti (okrugli stol, stručni skup i sl.) na kojima kroz pasivno učešće (kao slušač) svaki 

član Udruge može ostvariti 5 bodova po aktivnosti. Uspjeli  su organizirati: Stručni skup 

povodom obilježavanja Međunarodnog dana socijalnog rada 17. ožujka 2020. godine ,Stručni 

skup  pod nazivom ”Upravni postupak i prava djelatnika u sustavu socijalne skrbi-status 

službene osobe“. Realizirana su  dva e-predavanja: 

1) E-predavanje pod nazivom „Posebni upravni postupci pred centrom za socijalnu 

skrb“ koji je održala doc.dr.sc. Ana Đanić Čeko, profesorica sa Pravnog fakulteta u 

Osijeku, 

2) E-predavanje direktora Certituda, Andrije Stojanovića na temu „Odgovornost 

poslodavca i djelatnika, prava i način korištenja prava iz radnog odnosa zaposlenih 

u socijalnoj skrbi“. 

• U prosincu 2019. godine sudjelovali su u akciji „Svjetlo za Jakova“ 

• Dana 9. srpnja 2020.god. u užem sastavu članovi Upravnog odbora su položili vijence i 

upalili svijeću na groblju u S. Đakovačkim  na grobu pok. Blaženke Poplašen i u Đakovu 

na grobu kod pok. Ivana Pavića, gdje smo prisustvovali otkivanju spomen ploče s 

imenima Blaženke i Ivana na CZSS Đakovo 

• Predsjednica Udruge je gostovala 11. veljače 2020.god. u emisiji Pitanje tjedna na 

OSTV-u na temu Udomiteljstva i 9. srpnja 2020. u Dnevniku Nove TV povodom 

obilježavanja obljetnice pogibije socijalne radnice Blaženke Poplašen u CZSS Đakovo i 

pravnika Ivana Pavića 

Izvješće je podnijela Davorka Belošević(predsjednica udruge) u ime udruge socijalnih radnika  

Istarske županije. 

Planirali su povodom svjetskog dana socijalnog rada održati predavanje u Pazinu na temu 

„Zaštita interesa djece-postupanje, nepostupanje.prepostupanje“, međutim zbog pandemije 

su ga morali otkazati. 

Izvješće  je podnijela Andreja Baus (predsjednica udruge ) u ime udruge socijalnih radnika 

Šibensko kninske županije. 

Izvješće je podnijela Ljiljana Fabac (predsjednica udruge) u ime udruge socijalnih radnika 

Zadar. 

Udruga ove godine provodi projekt „Stalnim učenjem i profesionalnim usavršavanjem do 

kvalitetnijeg pružanja socijalnih usluga“ financiran od strane Grada Zadra. U sklopu projekta 

održan je ciklus od tri radionice za članove USRZD-a od strane dipl. def. soc. pedagoginje 

Valentine Cindori: 

1. u veljači radionica „Kako unaprijediti postojeće komunikacijske vještine“  

2. u srpnju radionica  „Od danas preuzimam odgovornost za svoj osobni i profesionalni život“ 



3. u rujnu radionica „Tehnike za opuštanje i relaksaciju“. 

U lipnju je u suradnji s Udrugom „MI“ – Split u COIN-u Zadar organizirala okrugli stol 

„Integracija izbjeglica – nove prilike za učenje“ koji  se održao u sklopu projekta „Izgradnja 

društva dobrodošlice“ koji Udruga „MI“ – Split provodi uz financijsku podršku i suradnju s 

Agencijom UN-a za izbjeglice u RH – UNHCR Hrvatska. Glavni cilj projekta je doprinijeti 

stvaranju uvjeta za kvalitetnu integraciju izbjeglica. Događanje je organizirano u sklopu 

sedmog „Tjedna IZBJEGLICAma!“, kampanje obilježavanja Svjetskog dana izbjeglica, 20 lipnja. 

Organizirala je edukaciju za svoje članove i druge socijalne radnike na temu "Digitalne 

kompetencije i digitalni alati - mogućnosti i izazovi u socijalnom radu" koju je održala doc.dr.sc. 

Lucija Vejmelka, docentica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

U 2020. godini održane su dvije radionice „Biti volonter“, jedna za osnovnoškolce u OŠ Petra 

Preradovića Zadar i jedna za srednjoškolce u Školi za primijenjenu umjetnost i dizajn Zadar, 

gdje su se učenici upoznali s radom Volonterskog centra Zadar, pojmovima volonter i 

volontiranje, pravima i obvezama volontera, sa Zakonom o volonterstvu i Etičkim kodeksom 

volontera te gdje sve mogu volontirati u Zadarskoj županiji. 

Održane su i dvije edukacije 'Menadžment volontera' koje su namijenjene osobama u 

neprofitnim organizacijama koje uključuju volontere i upravljaju njihovim radom, odnosno 

onima koje žele preuzeti tu ulogu u organizaciji i koje su po završetku edukacije osposobljene 

za koordinatore volontera te su dobile certifikat od strane Hrvatskog centra za razvoj 

volonterstva. Sudjelovali su na sastanku hrvatskih volonterskih centara u organizaciji 

Hrvatskog centra za razvoj volonterstva, koji je zbog epidemiološke situacije održan online. 

Ivančica Koren je podnijela izvješće udruge socijalnih radnika Varaždinske županije koji je 

povodom Svjetskog dana socijalnog rada održan je 16.9.2020., u trajanju od 9.00 do 17.30 sati, 

VI regionalni simpozij socijalnih radnika s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom: 

„Promicanje važnosti ljudskih odnosa“, na kojem je sudjelovalo oko 160 socijalnih radnika i 

drugih kolega zaposlenih u socijalnoj skrbi. 

Simpozij je organizirala Udruga socijalnih radnika Varaždinske županije u suradnji s Društvom 

socijalnih radnika Međimurske županije, Udrugom socijalnih radnika Koprivničko-križevačke 

županije, Društvom socijalnih radnika  Krapinsko-zagorske županije,  Društvom socijalnih 

delavcev Pomurje in Prlekije. 

Tatjana Katkić Stanić je podnijela izvješće u ime Zagrebačke udruge socijalnih radnika. 

Istaknula je da u proteklom razdoblju nije bilo edukacija, ali da je ideja da bi se organiziralo 

sastajanje  jednom mjesečno,vezano uz aktualne teme,sa kolegama iz struke. 

Isto tako je istaknula da moli kolege kada izađe Zakon o socijalnoj skrbi da daju svoje 

komentare i da se uključe. Istaknula je da je u planu osnivanje Zavoda za socijalni rad, koji će 

imati aktualnu suradnju sa strukom, te ih je zamolila da se uključe i da kažu u kojem vidu bi im 

Zavod mogao pružiti stručnu podršku i pridonijeti. 

 

Ukupno je podneseno 13 usmenih izvješća regionalnih udruga. Sva izvješća su dostavljena sa 

ostalima materijalima svim delegatima na uvid. 

 



                                                              Točka 10. 

Predsjednica  Radnog predsjedništva  otvara  raspravu o podnesenim  izvješćima na koja  nije  

bilo  primjedbi . 

                                                                Zaključak: 

Sva podnesena izvješća su usvojena. 

                                                                 

Točka 11.i 12. 

Predsjednica Udruge i tajnica udruge kratko su predstavili Plan rada  i  Financijski plan HUSR-

a za 2021. godinu  koji je prethodno  dostavljen  uz  poziv svim delegatima  Skupštine.  Plan i  

program rada, kao i Financijski plan sačinjeni su na temelju  Izvješća o radu  i financijskog 

izvješća za 2019. godinu i iskazanih očekivanja i  prijedloga Upravnog odbora  HUSR-a vezanih 

uz rad Udruge u narednom razdoblju. 

Prisutni su pozvani da  iskažu svoje ideje,  prijedloge, komentare  ili  kritike na  ove dokumente,  

te je  otvorena rasprava. 

Kako nitko od prisutnih nije imao pitanja niti primjedbi, provedeno je  glasovanje. 

                                                                 Točka 13. 

Plan rada  i  Financijski plan HUSR-a za 2021. godinu jednoglasno su  usvojeni . 

                                                         

 Točka 14. 

Upravni odbor HUSR-a uputio je prijedlog Skupštini da se Počasna nagrada Tatjana Marinić 

dodjeli posthumno Blaženki Poplašen.  Nagrada će  biti uručena  povodom Svjetskog dana 

socijalnog rada 2021. Godine. 

                                                               Zaključak: 

Jednoglasno je  prihvaćen  prijedlog  Upravnog odbora o dodjeli  Počasne nagrade  HUSR-a. 

                                                                 Točka 15.  

Donošenje Pravilnika o materijalno financijskom poslovanju koji je usvojen na  sjednici 

upravnog odbora 11.12.2017. Pravilnik je poslan svima delegatima. 

                                                                Zaključak: 

Pravilnik o materijalnom financijskom poslovanju je usvojen. 

                                                               Točka 16. 

Ljiljana Fabac, predsjednica udruge socijalnih radnika Zadar,  je istaknula kako su pokrenuli 

ustavnu tužbu za Skrbništvo po službenoj dužnosti u 12. mjesecu. 



Renata Sever, predsjednica udruge socijalnih radnika Međimurske županije je istaknula da bi 

trebalo napisati objavu za medije vezano uz dosadašnju suradnju sa ministarstvom, gđa 

Karačić je rekla da bi se mogao napraviti sažetak sa jasnim porukama te zamolila kolegicu da 

ona složi dokument sa jasnim porukama za koje bi htjele da budu izdvojene. 

Predsjednica  Hrvatske udruge socijalnih radnika  još jednom je zahvalila svima na  
sudjelovanju,  uspješnim aktivnostima i  suradnji u  proteklom razdoblju.  
 
Također je pozvala  sve  socijalne radnike da svojim idejama,  inicijativama i prijedlozima  
doprinesu  uspješnijem radu  strukovne organizacije. 
 

 

Skupština je završila u 13.15 sati. 

 

Zapisničar: 

Marija Biočić 

 

Ovjerovitelji zapisnika: 

Meri Gatin  

Vlasta Grgec Petroci 

 

 


