
Predsjedništvo UHSR-a 
Čakovec, 24.01.2011. 
 
 
Z A P I S N I K 
 
 
13. sjednice Užeg predsjedništva Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja održane 21. siječnja 
2011. godine u Upravnoj i birotehničkoj školi u Zagrebu (Varšavska 17) u 11,00 sati. 
 
Predsjednica Suzana Hitrec pozdravila je nazočne i konstatirala da je na ovoj sjednici Užeg 
predsjedništva  nazočno 10 članova (od toga 3 člana Užeg predsjedništva, te predsjednica i 2  
dopredsjednika), što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje. 
 
Nazočni članovi Užeg predsjedništva: 
Suzana Hitrec (predsjednica), Mladen Kamenjarin, Mile Lulić, Željko Vukelić, Šimo Pavlović, 
Dušanka Novak 
 
Ostali nazočni: Pavica Biondić-Ivanković, Zoran Čerti, Ivica Rozijan, Dalibor Paus, Drago  
Bagić, Nikica Mihaljević (predsjednik Udruge ravnatelja osnovnih škola) 
 
Izočni: 
Svetko Perković, Zlatko Stić, Edita Stilin (tajnica) 
 
Predsjednica Udruge predložila je slijedeći dnevni red: 
 
 

1. Usvajanje Zapisnika sa 12 sjednice Predsjedništva UHSR-a (održane 3. listopada u 
Puli) 

2. Aktivnosti UHSR-a od prošle sjednice 
3. Evidencija članova UHSR-a 
4. Prijedlog godišnje članarine 
5. Organizacija proljetnog stručnog skupa 
6. Različito 

 
ZAKLJUČAK: Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 
Ad-1.  Usvajanje zapisnika sa 12 sjednice Predsjedništva UHSR-a 
 
Na web stranici Udruge nalazi se zapisnik te su ga svi članovi Predsjedništva imali prilike prije 
pročitati. Nije bilo primjedbi. 
 
ZAKLJUČAK:   Jednoglasno se usvaja zapisnik sa 12. Sjednice Predsjedništva UHSR-a. 
 
Ad-2  Aktivnosti UHSR-a od prošle sjednice 
 
Predsjednica upoznaje s aktivnostima od listopada 2010. godine : 
12. listopada – nazočnost Savjetovanju u Zagrebu na temu „Sigurnost u školama“ 
13. – 16. listopada – 57 članova nazočilo Stručnom putovanju u Makedoniju 
25. listopada –  predsjednica nazočila Stručnom skupu ravnatelja osnovnih škola u Dubrovniku. 
  Formirani su zajednički zaključci vezani uz status  ravnatelja  i upućeni na sve 
  adrese prema zaključku Skupštine UHSR-a u Puli. 
29. listopada- prijem kod predsjednika RH (S. Hitrec, E. Stilin, D. Bagić) 
  Predsjednik RH je dao načelnu  podršku  za rješavanje statusa ravnatelja. 
  Data je inicijativa za zajednički skup ravnatelja osnovnih i srednjih škola RH 
  koja se planira za jesen 2011. 
3.- 7. studenoga  17 članova nazočilo Konferenciji ESHA-e na Cipru. 
  Predsjednica je imala izlaganje. ESHA konferencija 2012. godine će biti u Škotskoj 
  o ćemu će se obavijestiti  članovi. 
 



 
 
 
8.studenoga sastanak s državnim tajnikom Želimirom Janjićem. Razgovaralo se o statusu  ravnatelja, 
  Zakonu o prosvjetnoj inspekciji, Pravilniku o Državnoj maturi, Pravilniku o  
  administrativno-tehničkom osoblju. 
10.studenoga dopis MZOŠ-u vezan uz Prosvjetnu inspekciju (na web stranici) 
15.studenoga sastanak sa predsjednikom Udruge ravnatelja osnovnih škola vezan uz suradnju 
29.studenoga i  
21. prosinca predsjednici Udruge (S. Hitrec i N. Mihaljević) nazočili sastancima sindikata i predstavnicima 
  Uprave za inspekcije vezanim uz primjedbe vezane uz Zakon o inspekciji. 
  Nažalost niti jedan prijedlog nije uvažen. 
30. prosinca predan je Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti Zakona s Ustavom na 
  Ustavni sud RH čiji podnositelji su Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola i 
  Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja. 
 
Prema svim informacijama Prijedlog  je dobro utemeljen, nema povratne informacije da bi na bilo koji način 
bio odbijen. Status ravnatelja nije riješen, informacija da će se pomaknuti rok 31.12.2011. godine nije 
rješenje. Problem je ugovor na određeno vrijeme kojim se gube gotovo sva materijalna prava. To je jedino 
radno mjesto u sustavu sa takvim statusom. 
Predsjednica je istaknula da se status ravnatelja rješava godinama, od nadležnih se dobivaju obećanja da 
će se riješiti, pomiču se datumi, ali status se ne rješava. Tijekom 2010. godine bilo je puno aktivnosti i  
prijedloga, ali se ništa nije napravilo. Mi smo u pravu što se tiče struke te je Postupak za ocjenu suglasnosti 
legitiman. 
Nikica Mihaljević predsjednik Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola, naglasio je da je bilo puno  
zajedničkih aktivnosti  i da je to važno jer smo homogeniji. 
Poziv za sastanak je išao i premijerki RH, sve je išlo institucionalno, međutim od nikoga nije bilo odgovora. 
Iscrpile su se sve mogućnosti i krajem godine predala se Ustavna tužba. Svima je jasno rečeno da  
ako  dođe do izmjene Zakona u ovim člancima,  postupak će se  obustaviti. 
Predsjednici obiju udruga su istaknuli da je učinjen korak naprijed, da smo pozvani kao partneri. 
U diskusiji su sudjelovali D. Bagić, Š. Pavlović, M. Lulić, I. Rozijan i D. Novak i svi su ocijenili da je  
bilo puno aktivnosti, mediji su izvjestili, dobro je što su se povezale obje udruge, tražimo razvijanje 
profesionalnog odnosa. 
 
ZAKLJUČAK: Predsjedništvo u potpunosti podržava sve provedene i planirane aktivnosti predsjednice. 
 
Ad-3  Evidencija članova UHSR-a 
Predsjednica je upozorila da nedostaje točan popis članova UHSR. 
Voditelji ogranaka će utvrditi promjene i kontaktirati sve članove da potvrde da li su članovi UHSR. 
Potrebno je i ažurirati podatke o UHSR u rokovniku  Znamena. 
 
ZAKLJUČAK: Predsjednici  ogranka će do proljetnog stručnog skupa utvrditi članove UHSR  
kako bi imali točan popis članova. 
 
Ad-4 Prijedlog godišnje članarine 
Predsjednica je istaknula kako su aktivnosti UHSR iscrpile prihode koji se dobivaju iz članarine. 
Ona iznosi godišnje 150,00 kn i nije se mijenjala godinama. Predložila je da godišnja članarina bude 
250,00 kn  što su nazočni jednoglasno podržali. 
 
ZAKLJUČAK: Godišnja članarina za UHSR je 250,00 kn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ad-5 Organizacija proljetnog stručnog skupa 
Razgovarajući sa članovima UHSR tijekom  stručnog  usavršavanja po županijama, predsjednica je  
dobila prijedloge da proljetni stručni skup bude u Opatiji. Zatražila je ponude hotela za 28.,29. i 30. 
ožujka 2011. godine i dobila ponudu Grand hotela 4 opatijska cvijeta i hotela Ambasador od kojih 
je povoljnija ponuda hotela Ambasador. 
 
ZAKLJUČAK: Proljetni Stručni skup održati će se 28.,29. i 30. ožujka 2011. godine u hotelu 
Ambasador u  Opatiji.  
Stručni skup je potpuno u organizaciji UHSR. Agencija za odgoj i obrazovanje održava  modularno 
stručno usavršavanje pa nije potrebno imati zajednički skup. 
Predsjednica je pozvala članove da se jave s primjerima dobre prakse , te za kreativnu večer ravnatelja. 
Predložena je kotizacija kojom će se financirati Stručni skup u iznosu od 300,00 kn. 
 
ZAKLJUČAK: Kotizacija za Stručni skup u Opatiji je 300,00 kn 
 
Ad-6  Različito 
Razgovaralo se o organizaciji jesenskog Stručnog skupa koji će zajednički organizirati obje udruge. 
Predsjednik RH obećao je nazočiti tom skupu. Predloženo je da se održi u Dubrovniku (Babin kuk). 
Razgovaralo se o uvođenju novih kurikuluma u okviru IPA projekta čiji nositelji su pojedine  
strukovne škole. 
 
 
Sastanak je završio u 13,00 sati. 
 
 
 
Zapisnik  sastavila:     Predsjednica UHSR-a : 
 
Dušanka Novak, v.r.          Suzana Hitrec 
 


