
STRUČNO VIJEĆE 
1. konstituirajuća sjednica Stručnog vijeća Centra Dugave u novom sazivu, dana 11. siječnja 2019. 
godine s početkom u 10.00 sati u Studentskom praktikumu Centra Dugave na lokaciji u Zagrebu, 
Dugave, Ulica svetog Mateja 70/a 

DNEVNI RED 
1. Konstituiranje Stručnog vijeća u novom sazivu; izbor i imenovanje novog predsjednika i zamjenika 
predsjednika Stručnog vijeća Centra Dugave 
2. Davanje suglasnosti na prijedlog Godišnjeg plana i programa rada za 2019. godinu (prijedlog ravnatelja 
Centra Dugave) 
3. Usvajanje novog Poslovnika o radu Stručnog vijeća Centra Dugave 
 
2. e-sjednica 15. ožujka 2019. godine, s predviđenim trajanjem od 10.00 sati do 13.00 sati zaključno 

DNEVNI RED 
1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice 
2. Prijedlog ocjene stručnog rada ravnatelja Centra Dugave sukladno članku 11. stavak 2. Pravilnika o 
razini, odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne 
skrbi ("Narodne novine" broj 66/15) 
3. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Centra Dugave na prethodno savjetovanje sukladno članku 41. 
stavak 4. podstavak 2. Statuta Centra Dugave 
4. Mišljenje Stručnog vijeća o stručnoj opravdanosti studijskog putovanja stručnih radnika dislocirane 
jedinice smještaja i organiziranog stanovanja u Poljsku 
 
3. e-sjednica od 08. travnja 2019. do 10. travnja 2019. uz istodobno savjetovanje sa Etičkim 
povjerenstvom Centra Dugave 

DNEVNI RED 
1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice 
2. Razmatranje zamolbe I. G., studentice socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 
provođenje istraživanja u svrhu izrade diplomskog rada na temu: "Iskustva prekida udomiteljstva djece 
s poteškoćama u ponašanju." 
3. Razmatranje zamolbe UNICEF-a za provođenje istraživanja o participaciji djece iz ranjivih skupina 
 
4. e-sjednica od 24. listopada 2019. do 06. studenoga 2019. uz istodobno savjetovanje sa Etičkim 
povjerenstvom Centra Dugave 

DNEVNI RED 
1. Razmatranje zamolbe M.V.B., polaznice poslijediplomskog specijalističkog studija Kriminalističko 
istraživanje, Sveučilišta u Rijeci, za provođenje istraživanja u sklopu studija na temu: "Prema 
standardizaciji kriterija za izricanje odgojne mjere upućivanja u disciplinski centar počiniteljima 
kaznenih djela.“ 
 
5. sjednica dana 24. studenoga 2019. s početkom u 10.00 sati u sobi za sastanke na I. katu matičnog 
objekta Centra Dugave (kod računovodstva) 

DNEVNI RED 
1. Dopis Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, KLASA: 217-02/19-03/10, 
UR.BROJ: 519-04-2-2-2/4-19-2 od 17. 09. 2019. (određivanje kontakt točaka za prijem djece bez 
pratnje, stranih državljana), kratka rasprava i zaključci 
2. Izvješće o radu Centra Dugave u proteklom razdoblju (izvjestitelj: ravnatelj Centra Dugave) 
3. Prethodno savjetovanje u postupku donošenja novog Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji 
poslova i radnih mjesta u Centru Dugave u usuglašavanju s nadležnim Ministarstvom 
4. Prethodno savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti te 
imenovanja povjerljive osobe u Centru Dugave, sukladno članku 18. Zakona o zaštiti prijavitelja 
nepravilnosti (NN broj 17/19) 
5. Studijsko putovanje u Poljsku 29. 5. 2019.-3. 6. 2019. (izvjestitelj: Marko Jukić, voditelj dislocirane 
jedinice) 
6. Studijsko putovanje u Nizozemsku 8.10.-12.10.2019. (izvjestitelj: A.B., odgajatelj) 
 
6. e-sjednica od 21. veljače 2020. s početkom u 12.00 sati do 27. veljače 2020. godine do 12.00 sati 
zaključno 

DNEVNI RED 
1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice Stručnog vijeća 
2. Davanje suglasnosti na Godišnji plan i program rada Centra Dugave za 2020. godinu 



3. Prijedlog ocjene stručnog rada ravnatelja sukladno članku 11. stavak 2. Pravilnika o razini, 
odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi 
("Narodne novine" broj 66/15) 
4. Sufinanciranje poslijediplomskog specijalističkog multidisciplinarnog stručnog studija “Prava djece” 
radnika M.R., prof. kineziologije 
5. Poziv na sudjelovanje u e-savjetovanju o prijedlogu izmjena i dopuna Pravilnika o minimalnim 
uvjetima za pružanje socijalnih usluga (e-savjetovanje je otvoreno od 20. veljače 2020. do 21. ožujka 
2020.) https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/Dashboard 
 
7. sjednica dana 26. siječnja 2021. godine s početkom u 10.00 sati u sobi za sastanke na I. katu matičnog 
objekta Centra Dugave (kod računovodstva) 
 

DNEVNI RED 
1. Imenovanje novog predsjednika/zamjenika predsjednika Stručnog vijeća uslijed odlaska prethodne predsjednice 
u mirovinu i rekonstituiranje Stručnog vijeća Centra Dugave u izmijenjenom sazivu s mandatom do 10. siječnja 
2024. godine zaključno.  
2. Davanje suglasnosti na Godišnji plan i program rada Centra Dugave za 2021. godinu (podnositelj prijedloga: 
ravnatelj Centra Dugave)  
3. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Centra Dugave za 2020. godinu (izvjestitelj: ravnatelj 
Centra Dugave) 
4. Odlučivanje o zahtjevu mr. sc. G.B. za sufinanciranje troškova poslijediplomskog doktorskog studija 
 
8. e-sjednica dana 29. ožujka 2021. godine s početkom u 12.00 sati 
 

DNEVNI RED 
1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice 
2. Prijedlog ocjene stručnog rada ravnatelja Centra Dugave sukladno članku 11. stavak 2. Pravilnika o razini, 
odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi ("Narodne 
novine" broj 66/15)  
 


