
ZAPISNIK 
SA SASTANKA UPRAVNOG ODBORA ZAJEDNICE USTANOVA ZA OBRAZOVANJE 

ODRASLIH RH 
 
Datum održavanja: 15. prosinca 2017. godine s početkom u 11:00 sati 
Mjesto: Hotelijersko–turistička škola Zagreb, Frankopanska 8 
 
Za sastanak je predložen sljedeći dnevni red: 
 
1. Izvješće sa Savjetovanja o aktualnostima provođenja cjeloživotnog  
 obrazovanja održanog u vremenu od 27. 4. do 29. 4. 2017. godine u Opatiji 
2. Izvješće o sudjelovanju predsjednice ZUOO RH na radionicama u okviru projekta 
 Implementacija EU Agende za obrazovanje odraslih 2015.–2017. 
3. Aktivnosti ZUOO RH u 2017. godini 
4. Izlaganje Krešimira Topića, dipl. iur. 
Tema: Uredsko poslovanje, pismohrana i predaja arhivskog gradiva mjesno nadležnim 
državnim arhivima 
5. Savjetovanje u 2018. godini (definiranje mjesta, datuma i prijedlozi tema) 
6. Izdavanje Andragoške prakse 
7. Promjene u sastavu članova Nadzornog odbora 
8. Razno 
 
Sastanak je otvorila predsjednica Eržebet Tomić i zahvalila svim prisutnima na dolasku. 
Dnevni red je jednoglasno usvojen pa se pristupilo usvajanju Zapisnika s prošlog sastanka 
Upravnog odbora održanog 27.4.2017. godine. Zapisnik je jednoglasno prihvaćen. 
 
AD. 1. 
U Izvješću sa Savjetovanja ZUOO RH o Aktualnostima provođenja cjeloživotnog naglašeno 
je da je skup ispunio očekivanja svih prisutnih što se tiče izbora tema, stručnog izlaganja tema 
i svih popratnih događanja. 
Kako je na sastanku Upravnog odbora bila prisutna i gospođa Marija Marcelić (voditeljica 
Odjela za cjeloživotno učenje u Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH), ovom prigodom 
iznijela je pozitivne dojmove o Savjetovanju u Opatiji koje su joj prenijele Katarina Grgec, 
voditeljica Službe za srednjoškolski odgoj i obrazovanje pri MZO i Davorka Schmidt, viša 
stručna savjetnica MZO-a u Odsjeku za cjeloživotno učenje, a koje su bile predavači na 
navedenom Savjetovanju. 
 
AD. 2. 
Predsjednica je prezentirala izvještaj s projekta „Implementacija EU agende za obrazovanje 
odraslih 2015.-2017. godine“ u čijem radu je sudjelovala, a odnosio se na kreiranje novog 
programa za osnovnoškolsko obrazovanje odraslih. Održane su četiri radionice na kojima su 
bili prisutni i predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, Agencije za strukovno 
obrazovanje i obrazovanje odraslih, Agencija za odgoj i obrazovanje i Andragoškog društva. 
Radionice su se provodile u Mariji Bistrici, Osijeku, Zagrebu i Zadru,a završna konferencija 
bila je održana u Zagrebu. U zaključku su definirana tri modula (A modul, B modul i R 
modul). Modul A namijenjen je ranjivim skupinama, imigrantima i osobama s invaliditetom. 
Modul B predstavlja novi program osnovno školskog obrazovanja za odrasle osobe i 
namijenjen je osobama bez završenog osnovnoškolskog obrazovanja. Modul R namijenjen je i 
usmjeren prema osposobljavanjima. 
 
AD. 3. 



Predsjednica je podnijela Izvješće o radu Zajednice ustanova za obrazovanje odraslih RH u 
prethodnom periodu. Napomenula je kako su se uspostavili novi kontakti u smislu širenja 
članica Zajednice s ciljem još snažnije povezanosti svih dionika u radu. 
 
AD. 4.  
Gospodin Krešimir Topić održao je predavanje na temu „Uredsko poslovanje, pismohrana i 
predaja arhivskog gradiva mjesno nadležnim državnim arhivima“. 
 
AD. 5. 
Pristupilo se raspravi o dogovoru vezano uz organizaciju Savjetovanja na temu Budućnost 
cjeloživotnog učenja u Republici Hrvatskoj s obzirom na predloženi termin, mjesto 
održavanja na osnovu prikupljenih ponuda te teme za koje bi bilo poželjno da budu 
zastupljenje tijekom održavanja navedenog skupa.  
Predloženi termin održavanja u vremenu od 15. ožujka do 17. ožujka 2018. godine 
jednoglasno je prihvaćen. 
Na osnovi prezentiranih hotelskih ponuda iz različitih gradova prihvaćena je ponuda Hotela 
Katarina u Selcima te se odustalo od Opatije, već tradicionalnog mjesta održavanja 
savjetovanja. 
Gospodin Dušan Soldatović naglasio je kako je važno što prije krenuti s prednajavom i 
okvirnim temama te mogućim predavačima te kako je potrebno sve troškove unaprijed dobro 
odrediti.  
Slijedom rasprave predloženo je što prije izabrati teme koje će biti zanimljive većini što će 
imati pozitivan utjecaj na posjećenost Savjetovanja. Navedena je i potreba za sastankom u što 
skorijem roku s tijelima Ministarstva znanosti i obrazovanja RH kako bi se razgovaralo o 
bitnim problemima kao i o novom Zakonu o obrazovanju odraslih. Gospođa Marija Marcelić 
naglasila je da je Zakon gotov i upućen u pravnu proceduru. Pozvala je sve dionike na aktivno 
sudjelovanje u javnom savjetovanju koje će započeti krajem 2017. ili početkom 2018. godine. 
Zadovoljna je načinom na koji se pristupilo izradi i moli još jednom uključivanje u izmjene 
kako bismo zajednički kreirali najbolje moguće sastavnice Zakona pošto svi prijedlozi 
dostavljeni putem e-savjetovanja moraju biti razmotreni. Gospodin Dušan Soldatović predlaže 
kako je potrebno sve naše prijedloge za e-savjetovanja sastaviti, te sistematizirati s pravnog 
aspekta i kao takve predati. 
Molba je upućena i svim prisutnima kako bi se izjasnili i poslali svoje ideje o dodatnim 
aktualnim temama.  
Svi navedeni prijedlozi su prihvaćeni i pristupit će se realizaciji. 
 
AD. 6. 
Gospođa Branka Lukić, urednica Andragoške prakse rekla je kako se pristupa pripremi novog 
broja te moli aktiviranje članova uređivačkog odbora kako bi časopis bio što kvaliteniji. 
Časopis će biti tiskan prije Savjetovanja u u Selcima, a gdje bi se onda i podijelio 
sudionicima. Gospođa Branka Lukić navodi kako je do sada bila u kontaktu s gospođom 
Suzanom Deak, također urednicom izdanja te su već poradile na određenim idejama. 
Predložena je gospođa Vladimira Jagić Ivanković iz Ministarstva znanosti i obrazovanja RH 
kao potencijalni autor teksta o projektu Implementacija Europske agende obrazovanja 
odraslih kao i gospodin Alfirevića iz POU Koprivnica s člankom o Tjednu cjeloživotnog 
učenja. 
Gospodin Jole Bolić i gospodin Dušan Petričević s obzirom na svoje dugogodišnje iskustvo i 
aktivno sudjelovanje u radu osvrnuli bi se u novom časopisu na povijest i crtice iz prošlosti 
ZUOO RH. 
Prijedlog je i stavljanje izdanja Andragoške prakse na mrežnu stranicu Zajednice kako bi bila 
dostupna svim zainteresiranim. Predsjednica je predložila da gospođa Branka Lukić u 2018. 
godini uređuje i ažurira internetsku stranicu ZUOO RH. 



Razmatrani prijedlozi jednoglasno su prihvaćeni. 
 
AD. 7. 
Pristupilo se raspravi o promjeni sastava članova Nadzornog odbora. Predsjednica je pročitala 
pisani dokument kojim gospođa Marija Tanocki daje ostavku na mjesto u Nadzornom odboru, 
a kao zamjena predlaže se gospođa Radija Jukić–Kovačević koja je dugogodišnja djelatnica u 
obrazovanju, te je uvijek aktivno i s radnom etikom sudjelovala na svim događanjima ZUOO 
RH.  
Odluka je jednoglasno prihvaćena. 
AD. 8. 
Za kraj sastanka priređena je mala svečanost nam kojoj su dodijeljene umjetničke slike dr. 
Dušanu Petričeviću i gospodinu Joletu Boliću u znak zahvale za dosadašnji doprinos u radu i 
promicanju značenja ZUOO RH. 
Predsjednica je zahvalila svim sudionicima sastanka i naglasila kako se ZUOO RH 
prvenstveno bavi problemima u obrazovanju odraslih u Republici Hrvatskoj te rješavanju 
trenutnih i gorućih problema s kojima se susrećemo u svakodnevnici 
 
  
U Zagrebu 15. prosinca 2017. godine                                                                                  
 
 
 
Ovjerovitelj:                                                                                                     Predsjednica: 
Nino Tusić                                                                                                       Eržebet Tomić 
 
 


