UDRUGA HRVATSKIH SREDNJOŠKOLSKIH RAVNATELJA

ZAPISNIK
sa sjednice Skupštine Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, održanoj 29.03. 2011. godine u
Opatiji Hotel „Ambasador“ s početkom u 17,00 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 goste i uzvanike.
Kako nije bilo pojedinačnih prijedloga za izbor tročlanog radnog predsjedništva, Predsjednica
Udruge predložila je radno predsjedništvo u sastavu: Asja Jelaković, Svetko Perković i Dalibor Paus te dala
prijedlog na glasovanje.
ZAKLJUČAK: Skupština je jednoglasno javnim glasovanjem imenovala radno predsjedništvo u sastavu:
Asja Jelaković. Svetko Perković i Dalibor Paus.
Za predsjednika radnog predsjedništva izabran je Svetko Perković ( predsjedavajući
Skupštine) pozdravio je članove Skupštine i utvrdio nazočnost 158 članova Udruge na sjednici
Skupštine, te konstatira da Skupština na današnjoj sjednici može donositi pravovaljane odluke
većinom glasova nazočnih članova.
Predložio 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 predložio Ljubicu Banović, a za ovjerovitelje zapisnika Dragu Bagića i Vedran Nola.
ZAKLJUČAK: Skupština je jednoglasno javnim glasovanjem prihvatila prijedlog predsjedavajućeg izabrala
zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika, kako slijedi:
Ljubica Banović – zapisničar
Drago Bagić - ovjerovitelj zapisnika
Vedran Nola – ovjerovitelj zapisnika
Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine UHSR-a održane
5. listopada 2010. god. u Puli (zapisnik se nalazi na mrežnoj stranici
Udruge)
2. Izvješće predsjednice UHSR-a o financijskom poslovanju UHSR-a
za 2010. godinu
3. Program rada UHSR-a za 2011.
4. Financijski plan UHSR-a za 2011.
5. Predstavljanje novih članova Udruge
6. Različito
Nakon čitanja dnevnog reda, predsjedavajući je upitao nazočne, imaju li prijedloga za izmjene ili dopune
dnevnog reda. Budući da nije bilo primjedbi, niti prijedloga za izmjene ili dopune dnevnog reda, pozvao 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 05.listopada 2010.godine. u
Puli. (zapisnik se nalazi na mrežnoj stranici Udruge)
Zapisnik Skupštine UHSR nalazi 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, predsjedavajući je dao
Zapisnik na usvajanje javnim glasovanjem.
ZAKLJUČAK: Zapisnik sa sjednice Skupštine UHSR-a održane 05.listopada 2010.godine. u Puli,
jednoglasno je usvojen.

Ad-2. Izvješće predsjednice UHSR-a o financijskom poslovanju UHSR -a za 2010. godinu.
Predsjednica Udruge Suzana Hitrec obrazlaže financijsko izviješće koje su članovi Skupštine dobili u
radnim materijalima .
Predsjedavajući Skupštine, dao je Izvješće o financijskom poslovanju UHSR-a na usvajanje javnim
glasovanjem.
ZAKLJUČAK: Izvješće predsjednice UHSR-a o financijskom poslovanju UHSR-a, jednoglasno je
usvojeno.
Ad. 3. Program rada UHSR-a za 2011.
Suzana Hitrec predsjednica UHSR-a obrazložila je program rada koje su članovi Skupštine dobili u radnim
materijalima.
Posebno je naglasila:
- Potrebu za aktivnijim radom Ogranaka udruge ( razmjena informacija).
- Ustavna tužba je sada u stanju mirovanja, period za rješavanje je 3 -6 mjeseci. Procjena je da je
Tužba stručno utemeljena.
- Datum 1.01.1012. bit će pomaknut ( obećanje Ministarstva).
- Tražimo profesionalizaciju naše funkcije.
- Licenca prijedlog za prvi mandat treba osposobljavanje. Ostali verifikacija dosadašnjeg stručno
usavršavanja ili definirati potrebne dopune.
- Pomoćnik ravnatelja je nužnost.
- Veća autonomija škole ( program / nagrađivanje).
- Listopad- zajednički seminar sa Udrugom ravnatelja osnovnih škola. Obećao je na taj skup doći
Predsjednik Republike Ivo Josipović.
- Uvažavanje Udruge kao socijalnog partnera -IPA projekti u svakom tijelu predstavnik Udruge.
- Pozivali su nas MZOŠ, AZOO, ASOO i dr. da damo primjedbe i prijedloge ( iako ih nisu baš
uvijek usvojili) na zakonske i pod zakonske akte.
- Planira se konferencija ESHA-e u Edinburgu u listopadu 2012.
- Kod smjene ravnatelja treba se javiti predsjednici kako bi se mogli dati savjeti i podrška u
daljenjem postupanju.
Predsjedavajući Skupštine, dao je Program rada UHSR-a za 2011.godinu na usvajanje javnim
glasovanjem.
ZAKLJUČAK:Program rada UHSR-a za 2011.godinu jednoglasno je usvojen.
Ad.4.Financijski plan UHSR-a za 2011.
Suzana Hitrec predsjednica Udruge obrazlaže financijski plan za 2011. ( također dobiven u radnim
materijalima).
Predsjedavajući Skupštine daje Financijski plan za 2011.godinuUHSR-a na usvajanje javnim glasovanjem.
ZAKLJUČAK: Financijski plan UHSR-a za 2011.godinu jednoglasno je usvojen.
Ad.5. Predstavljanje novih članova Udruge
1. Nina Karković 16.gim Zagreb
2. Mirela Jagodić Glazbena škola Slavonski Brod
3. Petko Radulović Ekonomska škola Pula

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Branka Antunović Piton Gimnazija Pula
Petar Gavrić Industrijska- obrtnička škola Pula
Miro Matijaš Privatna opća gimnazija Zagreb
Ana Naletilić II ekonomska školaZagreb
Luka Mladinović Industrijska- obrtnička škola Slavonski Brod
Milan Žunar Strojarska i prometna škola Varaždin
Mevludi Arslani Islamska gimnazija Zagreb
Vladimir Kublinski Centar za odgoj djece i mladeži Karlovac

Ad.6. Različito
Skupština je završila u 19,00.
Zapisničar:

Predsjedavajući skupštine:

Ljubica Banović

Svetko Perković

_______________

_____________________

Ovjerovitelji zapisnika:

Asja Jelaković
__________________

Drago Bagić
__________________

