
UČESTALO POSTAVLJENA PITANJA I ODGOVORI 

 

1. Kako se može postati članom sektorskog vijeća?  
 

U svibnju 2014. godine donesen je Pravilnik o Registru HKO-a koji, između ostalog, definira nazive 

sektora, sektorskih vijeća, način odabira i kriterije za odabir te opis poslova članova sektorskih vijeća. 

Broj članova i sastav sektorskog vijeća propisan je člankom 12. stavkom 4. Zakona o HKO-u. 

Sukladno navedenom Zakonu, osam od jedanaest sektorskih stručnjaka odabrat će se na temelju 

javnog poziva vodeći računa o uravnoteženoj zastupljenosti obrazovnog sektora i reprezentativnih 

sindikata obrazovnog sektora, s jedne strane, te reprezentativnih sindikata organiziranih u 

gospodarskom sektoru, udruga poslodavaca i drugih organizacija civilnog društva koji djeluju u 

sektoru za koji se osniva vijeće, s druge strane. 

Spomenuti propisi dostupni su na mrežnim stranicama www.kvalifikacije.hr te na stranicama 

Ministarstva www.mzos.hr. 

Do kraja 2014. godine s radom će započeti 6 od ukupno 25 sektorskih vijeća. 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je  u javnim glasilima te na mrežnim stranicama  

Javni poziv za članove sljedećih šest sektorskih vijeća: I. Poljoprivreda, prehrana i veterina, II. 

Šumarstvo i drvna tehnologija, VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija, VII. Elektrotehnika i 

računarstvo, X. Turizam i ugostiteljstvo, XXI. Odgoj, obrazovanje i sport. Javni poziv otvoren je do 

22. rujna 2014. godine. 

Do kraja 2015. godine biti će osnovano preostalih 19 sektorskih vijeća. 

 

Nadalje, Zakonom o HKO-u i Pravilnikom o Registru HKO-a propisano je da sektorska vijeća mogu 

imenovati i radne skupine sastavljene dijelom i od stručnjaka izvan sektorskog vijeća (članak 12. 

stavak 7. Zakona o HKO-u), odnosno da, ukoliko za vrednovanje određenih prijedloga članovi 

sektorskih vijeća nemaju člana odgovarajućeg profila, dužni su uključiti vanjske stručnjake (članak 43. 

stavci 1. i 2. Pravilnika o Registru HKO-a). 

Kako bi osigurali kvalificirane stručnjake svih profila i razina, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 

sporta i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava raspisivat će najmanje jednom godišnje Javne pozive 

za iskazivanje interesa za stručnjake zainteresirane za sudjelovanje u radu radnih skupina sektorskih 

vijeća.  

 

2. Postoje li kakvi službeni obrasci za prijavu i za motivacijsko pismo za odabir  

stručnjaka za rad u sektorskim vijećima? 

 
U svrhu prijave na Javni poziv za odabir članova Sektorskih vijeća ne postoji zadani obrazac prijave, a 

također niti obrazac motivacijskog pisma. 

Navedene dokumente prijavitelj izrađuje samostalno. 

 

3. Može li se pojedinac javiti na javni poziv za sektorska vijeća samostalno ili ga 

kao svojeg predstavnika mora imenovati institucija za koju radi? 

 

Svaki pojedinac može se samostalno javiti na Javni poziv ili ga može imenovati institucija 

kao svojeg predstavnika u sektorsko vijeće. 

 

4. Može li jedna institucija predložiti veći broj kandidata za svako sektorsko vijeće? 

 
Uzimajući u obzir da djelokrug rada pojedinog sektorskog vijeća često obuhvaća više područja i da će 

se pri odabiru članova voditi računa o zastupljenosti maksimalnog broja područja u sektoru odnosno 

uravnotežene zastupljenosti različitih razina obrazovanja, javnim pozivom broj predloženih kandidata 

jedne institucije nije ograničen. Slijedom navedenoga, pojedina institucija može predložiti više 

kandidata za svako sektorsko vijeće.   

 

http://www.kvalifikacije.hr/
http://www.mzos.hr/
http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13316&sec=1933


5. Tko će snositi putne troškove,  troškove smještaja i dnevnice članova sektorskih 

vijeća? 

 

 

Pravo na neoporezivu isplatu troškova noćenja i troškova prijevoza osobama koje nisu zaposlenici 

Ministarstva i ostvaruju naknadu za svoj rad od Ministarstva, može se priznati temeljem izdanog 

putnog naloga od Ministarstva, ako računi za noćenje i prijevoz glase na Ministarstvo.  

Za prijevozne troškove od prijevoznog poduzeća i hotela ili prenoćišta potrebno je zatražiti račun R1 

koji glasi na Ministarstvo. 

 

U slučaju da članovi sektorskih vijeća za dolazak na sastanak za prijevoz koriste osobni automobil, 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta podmiriti će prijevozne troškove osobnim automobilom u 

skladu sa niže navedenom tablicom koja se odnosi na isplatu neto iznosa prema udaljenosti mjesta 

prebivališta u odnosu na mjesto sastanka:  

 

Udaljenost u jednom smjeru  Neto iznos  

50 - 99 km  128,00 kn  

100 - 199 km  208,00 kn  

200 - 299 km  288,00 kn  

300 - 399 km  368,00 kn  

400 i više km  448,00 kn  

 

Dužni smo naglasiti da se sukladno Odluci o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, 

savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima,  od 25. rujna 2013. godine, 

koju je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta,  iznos naknade za prijevozne troškove 

osobnim automobilom (prikazan u tablici iznad) odnosi na ukupan iznos koji će članovi dobiti za oba 

smjera iako je udaljenost u kilometrima izražena u jednom smjeru (prikazan je ukupni iznos po 

putovanju). 

Članovi sektorskih vijeća nemaju pravo na dnevnicu ukoliko su za dolazak na sastanak primili 

naknadu za rad sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o visini i načinu isplate 

naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima.  

 

6. Može li jedna osoba biti kandidat za dva ili više sektorskih vijeća?  
 

Ne postoji zapreka da se jedna osoba prijavi i bude imenovana za dva ili više sektorskih 

vijeća, međutim ta osoba mora imati ogovarajuću kvalifikaciju za sektorska vijeća za koja se 

prijavljuje.  
 


