
  
UDRUGA HRVATSKIH SREDNJOŠKOLSKIH RAVNATELJA 
ZAGREB, Varšavska 17 
 

 
 
 

ZAPISNIK 
 
sa sjednice Skupštine Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, održane 5. 10. 2010. godine u 
Puli s početkom u 18,30 sati. 
 
Sjednicu skupštine je pripremila, sazvala i otvorila Suzana Hitrec  predsjednica Udruge.  

Nakon intoniranja himne Republike Hrvatske, predsjednica Udruge pozdravila je nazočne 
ravnatelje srednjih škola i učeničkih domova, te im čestitala Svjetski dan učitelja . 

Kako nije bilo pojedinačnih prijedloga za izbor tročlanog radnog predsjedništva, Predsjednica 
Udruge je iznijela prijedlog Predsjedništva Udruge za radno predsjedništvo u sastavu: Đudita Franko, 
Šimo Pavlović i Mladen Kamenjarin te dala prijedlog na glasovanje.  
 
ZAKLJUČAK: Skupština je jednoglasno javnim glasovanjem imenovala radno predsjedništvo u sastavu:  
Đudita Franko , Šimo Pavlović i Mladen Kamenjarin. 

Za predsjednika radnog predsjedništva izabrana je Đudita Franko ( predsjedavajuća 
Skupštine)  koja je pozdravila članove skupštine i utvrdila nazočnost 182 člana Udruge na sjednici 
Skupštine, što je više od 1/3 od ukupno 394 registriranih članova Udruge, te je konstatirala da 
Skupština na današnjoj sjednici može donositi pravovaljane odluke većinom glasova nazočnih 
članova.  
Predložen je izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika, napomenuvši da ih biraju članovi Udruge 
nazočni na sjednici Skupštine - javnim glasovanjem, većinom glasova nazočnih članova. 
 
Za zapisničara je predložena Maja Krstić-Lukač, a za ovjerovitelje zapisnika Drago Bagić i Asja 
Jelaković. 
 
ZAKLJUČAK: Skupština je jednoglasno javnim glasovanjem prihvatila prijedlog predsjedavajućeg te 
izabrala zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika, kako slijedi:    

Marija Krstić-Lukač– zapisničar 
Drago Bagić - ovjerovitelj zapisnika 
Asja Jelaković – ovjerovitelj zapisnika 

 
Dnevni red: 

1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine UHSR-a održane 11.ožujka  2010. godine u Primoštenu, 

(zapisnik se nalazi na  mrežnoj stranici Udruge) 

2. Status i položaj ravnatelja  

3. Predstavljanje novih članova Udruge 

4. Različito  

 
Nakon čitanja dnevnog reda, predsjedavajuća je upitala  nazočne, imaju li prijedlog za izmjene ili dopune 
dnevnog reda. Budući da nije bilo primjedbi, niti prijedloga za izmjene ili dopune dnevnog reda, pozvala je 
na usvajanje predloženog dnevnog reda, javnim glasovanjem. 
 
Konstatira se da je predloženi dnevni red jednoglasno usvojen. 
 

Prelazi se na realizaciju točaka Dnevnog reda. 
 



Ad.1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine UHSR-a održane 11.ožujka 2010. godine.  u 

Primoštenu 

Zapisnik Skupštine UHSR-a nalazi se na mrežnim stranicama Udruge, te su ga svi imali prilike dobro 

proučiti.  S obzirom da se nitko nije javio s primjedbama niti s prijedlozima na  zapisnik, predsjedavajuća 

je dala zapisnik na usvajanje javnim glasovanjem. 

 

 

ZAKLJUČAK:   Zapisnik sa sjednice Skupštine UHSR-a održane  11.ožujka 2010. u Primoštenu 
jednoglasno je usvojen. 
 

Ad.2. Status i položaj  ravnatelja 
 
Predsjednica Udruge S.Hitrec istaknula je da se status ravnatelja nije bitno pomaknuo u proteklih 16 
godina, od kada je Udruga osnovana. Nažalost, sva obećanja dana na zadnjem sastanku s ministrom i 
državnim tajnikom da će doći do izmjena Zakona koje je UHSR-a predložila nisu ispunjena.  
Udruga ravnatelja treba izvesti prioritete i zaključke te ih uputiti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i 
sporta, Saborskom odboru za prosvjetu, svim medijima  i informirati javnost  na lokalnoj i nacionalnoj 
razini. 
Predsjednica je pročitala prijedlog zaključaka koje je usvojilo Predsjedništvo UHSR-a. 
Nakon čitanja prijedloga zaključaka uslijedila je diskusija nazočnih ravnatelja. Govorilo se o novim 
ravnateljskim ugovorima na određeno radno vrijeme, novim poslovima za ravnatelje, odgovornosti pri 
provedbi Državne mature. 
Miroslav Bagarić rekao je da provjera kompetencija ravnatelja nije prihvatljiva prije odlaska u novi mandat 
jer za druge zaposlenike isto ne postoji, te o borbenosti ravnatelja koja mora biti jača. 
Svetko Perković govorio je o kreiranju stava ravnatelja, suglasnostima i zahtjevima Udruge koje smo do 
sad uputili ministarstvu, o dodatnim (besplatnim) angažmanima ravnatelja pred Državnu maturu. 
Rekao je da Udruga treba koristiti medije i sve oblike međusobne suradnje te da članovi trebaju kao i do 
sada  podržati predsjednicu. 
Drago Bagić je rekao kako je prošao sastanak predstavnika Udruge s ministrom. O sastanku je izrađena 
bilješka koja je odmah objavljena na našim mrežnim stranicama. Smatra da treba izvršiti pritisak na 
Ministarstvo kao i do sada, bez uključivanja sindikata i političkih stranaka.  
Nada Prlić predložila je da se imenuje vanjski savjetnik za odnose s javnošću.  
Suzana Hitrec je rekla da je tijekom pripreme za ovaj stručni skup dogovorila suradnju s Ivanom Nikolić 
kao savjetnicom za odnose s javnošću za UHSR-a . Što se provjere kompetencija tiče, ona je nužna ako 
želimo ostvariti cilj profesionalizacije rada ravnatelja. Dio  ravnatelja je do sada prošao neke programe 
edukacije ravnatelja koji su isti ili slični kao i u ostalim europskim zemljama, a koji za ishod imaju izdavanje 
licence, međutim to u našem sutavu za sada nije na taj način vrednovano.  
Kako nije bilo drugih komentara pristupilo se glasanju za usvajanje prijedloga zaključka. 
Glasovanje: 1 suzdržan, svi ostali za usvajanje predloženih zaključaka.  
Predsjednica je iznijela prijedlog Predsjedništva UHSR-a za upućivanje zahtjeva za vrednovanje rada 
ravnatelja po osnovi  povećanog opsega posla (državna matura, nedostatak stručnih suradnika i nastavnika, 
evidencija radnog vremena). 
Glasovanje: 5 glasova protiv, 1 suzdržan, ostali za. Navedeni  prijedlog je podržan te su doneseni slijedeći: 
 
ZAKLJUČCI:  
• Usvajaju se zaključci doneseni na Predsjedništvu UHSR-a i čine sastavni dio ovog zapisnika. 
• Usvaja se prijedlog Predsjedništva UHSR-a za upućivanje zahtjeva za vrednovanje rada ravnatelja po 

osnovi  povećanog opsega posla 
 
 
 
 



   Ad3.  Predstavljanje novih članova Udruge 
 
Novoimenovani ravnatelji predstavili su se članovima Skupštine. 
 

              Zapisničarka               Predsjedavajuća Skupštine: 
 
              Maja Krstić-Lukač                                                    Đudita Franko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lukač        Mladen Kamenjarin 
_______________        _____________________ 
 
 
 
Ovjerovitelji zapisnika: 
Asja Jelaković 
__________________ 
Drago Bagić  
__________________  


