
 
UDRUGA HRVATSKIH SREDNJOŠKOLSKIH RAVNATELJA 
ZAGREB, Varšavska 17, HR-10000 Zagreb 
 

 
Rovinj, 29. listopada 2013. 
 
 

ZAPISNIK 
 
sa sjednice Izborne skupštine Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, održanoj 29. listopada 
2013. godine u Rovinju s početkom u 12,00 sati. 
 
Sjednicu skupštine pripremila je, sazvala i otvorila Suzana Hitrec, predsjednica Udruge.  

Nakon intoniranja himne Republike Hrvatske, Suzana Hitrec, predsjednica Udruge 
pozdravila je nazočne ravnatelje srednjih škola i učeničkih domova, te goste:  
gosp. Nikicu Mihaljevića, predsjednika HUROŠ-a, te gosp. Miroslava Bošnjaka i gosp. Zorana 
Landeku, predstavnike Asocijacije ravnatelja srednjih škola Bosne i Hercegovine te gđu. Editu Stilin, 
pročelnicu za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije. 

Predsjednica Udruge pozvalo je nazočne članove Udruge da predlože i izaberu tročlano radno 
predsjedništvo, kako bi današnja izborna skupština Udruge mogla početi s formalnim radom. 

Kako nije bilo pojedinačnih prijedloga za izbor tročlanog radnog predsjedništva, predsjednica 
Udruge izjavila je da je Predsjedništvo Udruge na sjednici održanoj 1.10.2013. predložilo: Teu Dragić-
Runjak, Zorana Hajeka i Vjekoslava Robotića, te je dala prijedlog na glasovanje.  
 
ZAKLJUČAK: Skupština je jednoglasno javnim glasovanjem imenovala radno predsjedništvo u sastavu: 
Tea Dragić-Runjak, Zoran Hajek i Vjekoslav Robotić. 

Predsjednica Udruge podsjetila je nazočne da sukladno odredbama Statuta i Poslovnika o radu 
Skupštine UHSR, izabrano radno predsjedništvo između sebe bira predsjednika radnog predsjedništva 
(predsjedavajućeg skupštine). 

Za predsjednika radnog predsjedništva (predsjedavajućeg skupštine) izabran je Vjekoslav 
Robotić, nakon čega je predsjednica Udruge Suzana Hitrec prepustila daljnje vođenje sjednice 
predsjedavajućem.  

Vjekoslav Robotić, predsjedavajući skupštine pozdravio je nazočne, utvrdio nazočnost 238 
članova Udruge na sjednici skupštine, što je više od 1/3 od ukupno 304 registriranih članova Udruge 
u 2013. godini, te je konstatirao 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 Milicu Meštrović, a za ovjerovitelje zapisnika Dragu Bagića i Asju 
Jelaković. 
 
ZAKLJUČAK: Skupština je jednoglasno javnim glasovanjem prihvatila prijedlog predsjedavajućeg izabrala 
zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika, kako slijedi:    

Milica Meštrović – zapisničar 
Drago Bagić - ovjerovitelj zapisnika 
Asja Jelaković – ovjerovitelj zapisnika 

 
Vjekoslav Robotić, predsjedavajući Skupštine pozdravio je i predstavio goste, te ih pozvao da se 
obrate nazočnima.   
Nikica Mihaljević, predsjednik Udruge HUROŠ-a pozdravio je sve nazočne članove Udruge, te se 
ukratko osvrnuo na dosadašnju kvalitetnu suradnju dviju Udruga. Prisjetio se Konferencije u Dubrovniku 
i golemog odjeka koji je polučila. Zaželio je Udruzi puno uspjeha u budućem radu, a također i uspješan rad 
današnje Skupštine.   



Ispred Asocijacija ravnatelja srednjih škola iz BIH Skupštinu je pozdravio gosp. Zoran Landeka. Uz 
želju za nastavkom dobre suradnje  istaknuo je prirodnu povezanost naših dviju zemalja pa tako i Udruga 
ravnatelja. Svim članovima kao i današnjoj Skupštini zaželio je uspješan rad.   
Mr.sc.Edita Stilin, dugogodišnja članica i tajnica Udruge, uz pozdrav i želju za uspješnim radom i u 
buduće oprostila se od Udruge zbog odlaska na drugo radno mjesto pročelnice za odgoj i obrazovanje 
Primorsko-goranske županije.   
 
Vjekoslav Robotić, predsjedavajući Skupštine, zahvalio je gostima na pozdravnim riječima, te je najavio  
dnevni red Skupštine.   
Pročitao je predloženi dnevni red današnje sjednice: 

 
Dnevni red:  
 

1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine UHSR-a održane 3. listopada 2012. god. u  
 Malom Lošinju (zapisnik se nalazi na  mrežnoj stranici Udruge) 

2. Izvješće o radu predsjednice UHSR-a od 2009. do 2013.  

3. Izbor predsjednika UHSR-a: 

 Izbor  Izbornog povjerenstva 

 Predlaganje  i predstavljanje kandidata za predsjednika UHSR-a 

 Provedba glasovanja 

 Objava rezultata glasovanja 

 

4. Predstavljanje novih članova Udruge 

5. Obraćanje članova Udruge koji odlaze u mirovinu  

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. 
 
Nakon glasovanja, predsjedavajući Skupštine je konstatirao da je predloženi dnevni red jednoglasno 
usvojen, tako da glasi: 

 
Dnevni red: 
 
1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine UHSR-a održane 3. listopada 2012. god. u  

 Malom Lošinju (zapisnik se nalazi na  mrežnoj stranici Udruge) 

2. Izvješće o radu predsjednice UHSR-a od 2009. do 2013.  

3. Izbor predsjednika UHSR-a 

 Izbor Izbornog povjerenstva 

 predlaganje i predstavljanje kandidata za predsjednika UHSR-a 

 provedba glasovanja 

 objava rezultata glasovanja 

4.  Predstavljanje novih članova Udruge 

5.  Obraćanje članova Udruge koji odlaze u mirovinu  



6. Različito  

 
Predsjedavajući Skupštine objavljuje da se prelazi na pojedine točke dnevnog reda. 
 
Ad-1.  Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine UHSR-a održane 3. listopada 2012. god. u 

Malom Lošinju  

Predsjedavajući Skupštine, Vjekoslav Robotić, podsjetio je nazočne da se zapisnik Skupštine UHSR nalazi 

na mrežnim stranicama Udruge, te su ga svi imali prilike 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 3. listopada 2012. god. u Malom Lošinju 
jednoglasno je usvojen. 
   

Ad-2. Izvješće predsjednice UHSR-a o radu Predsjedništva od 2009. do 2013:  
 
Predsjednica UHSR-a Suzana Hitrec podnijela je izvješće o radu Predsjedništva ( za razdoblje od 
31.kolovoza do 28. listopada 2013.  
Govoreći o aktivnostima koje su obilježile razdoblje između dvije Izborne skupštine predsjednica je 
izdvojila neka od važnijih momenata i postignuća Udruge kao što su:  
- velika aktivnost predsjedništva (održano 25 sjednica) uz aktivno sudjelovanje svih ogranaka Udruge 
- održana I. međunarodna konferencija UHSR-a i HUROŠ-a u Dubrovniku, 24-26.10.2011. 
-organizirane Skupštine i stručni skupovi diljem Lijepe naše (od Primoštena do Rovinja)  
- gostovanja eminentnih predavača iz Hrvatske i Europe 
- sadržajno bogati skupovi: kolegijalna suradnja, kreativno predstavljanje, primjeri dobre prakse, rad 
iskustvenih skupina, kazališne predstave, izleti…  
-sudjelovanje u radu ESHA-e ( Cipar 2010. i Škotska 2013.) 
- lobiranje i dobivanje domaćinstva za Konferenciju ESHA-e u Dubrovniku 2014. 
- ESHA-in magazin uskoro i na hrvatskom jeziku 
- studijske posjete: makedonskih ravnatelja Hrvatskoj i hrvatskih ravnatelja Makedoniji 
-  prijedlozi, primjedbe vezani uz sve zakonske promjene  
- pitanje Statusa ravnatelja nije riješeno, ali je pokrenuta Ustavna tužba 30.12.2010. Od tada su upućene   
3 požurnice i neće se odustati 
- donesen je Etički kodeks 11.03.2010. 
- IPA projekti, implementacija novih kurikuluma 
- Strategija razvoja obrazovanja- uključili se u javnu raspravu 
- prijem kod predsjednika RH, dr. Ive Josipovića 
- sastanci u MZOŠ-u-(nekoliko s pomoćnicima i 2 s ministrom )  
- suradnja  s medijima 
- angažiran je odvjetnik Udruge, Milko Križanović 
-računovodstveno poslovanje usklađeno sa zahtjevima zakona o fiskalnoj odgovornosti 
(INTERAKTIVA) 
-promijenjeno je sjedište Udruge: Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 
- omogućena komunikacija sa članovima putem svih medija 
Završavajući izvješće predsjednica Hitrec zahvalila se na suradnji, podršci i sinergiji svim članovima 
Udruge.  
   
Vjekoslav Robotić, predsjedavajući Skupštine, dao je  Izvješće predsjednice UHSR-a o radu Predsjedništva 
na usvajanje javnim glasovanjem. 
 
 
ZAKLJUČAK: Izvješće predsjednice UHSR-a o radu Predsjedništva, jednoglasno je usvojeno. 
 



 
Ad-3.  Izbor predsjednika UHSR-a 

Predsjedavajući Skupštine, Vjekoslav Robotić, upoznao je nazočne s postupkom izbora predsjednika/ce 

UHSR-a.  

a) imenovanje Izbornog povjerenstva 

Izborno povjerenstvo od pet (5) članova imenuje Skupština Udruge iz svojih redova. Zadaće su Izbornog 
povjerenstva: priprema glasovanja, izrada glasačkih listića i provođenje glasovanje. Članovi Izbornog 
povjerenstva između sebe biraju predsjednika, koji ima ovlaštenje i obvezu nakon završetka glasovanja 
utvrditi i objaviti rezultate glasovanja o izboru predsjednika UHSR-a skupštini. 
Vjekoslav Robotić, predsjedavajući Skupštine upoznao je nazočne s jučerašnjim prijedlogom članova 
Izbornog povjerenstva od strane Predsjedništva. Naglasio je da članovi Izbornog povjerenstva ne mogu 
kandidirati za izbor predsjednika UHSR-a. Za članove Izbornog povjerenstava predloženi su: 
S obzirom na tu činjenicu, na jučerašnjoj sjednici proširenog Predsjedništva Udruge jednoglasno su 
predloženi u izborno povjerenstvo ovi naši članovi: 

 MARIJA BRANA 

 DRAGICA ZADRO 

 LJILJANA KENCEL 

 VOJISLAV KRANŽELIĆ 

 DRAŽEN SEKSO 

koji su se s tim prijedlogom usuglasili, jer se ne žele kandidirati za predsjednika Udruge.  

Predsjedavajući Skupštine, pozvao je članove Udruge na javno glasovanje. Rezultati glasovanja: 

Za: 238 glasova, Protiv: nitko, Suzdržan: nitko. 

 
ZAKLJUČAK: Skupština je većinom glasova donijela 

 
Odluku 

o izboru članova Izbornog povjerenstva 
 
 

I. 
Članovima Izbornog povjerenstva izabrani su: 

MARIJA BRANA 

DRAGICA ZADRO 

LJILJANA KENCEL 

VOJISLAV KRANŽELIĆ 

DRAŽEN SEKSO 

 
  II. 

Zadaće su Izbornog povjerenstva: priprema glasovanja, izrada glasačkih listića i provođenje 
glasovanje.  

  III. 
Članovi Izbornog povjerenstva između sebe biraju predsjednika, koji ima ovlaštenje i obvezu 
nakon završetka glasovanja utvrditi i objaviti rezultate glasovanja o izboru predsjednika UHSR-a 
skupštini. 
 

b) predlaganje kandidata za predsjednika UHSR-a 



Postupak predlaganja kandidata za predsjednika Udruge vodio je Vjekoslav Robotić, predsjedavajući 
Skupštine.   Kandidate za predsjednika UHSR-a mogu predlagati svi redoviti članovi UHSR-a. Svaki 
redoviti član UHSR-a može sam istaknuti svoju kandidaturu. Za predsjednika se obvezno predlaže više od 
jednog kandidata. Kandidatom se smatra svaki redoviti član UHSR-a koji je usmenom izjavom na sjednici 
Skupštine potvrdio da prihvaća kandidaturu ili koji je sam istaknuo svoju kandidaturu. Prema redoslijedu 
kandidature izborno povjerenstvo popisuje kandidate za predsjednika.  
Vjekoslav Robotić, predsjedavajući Skupštine,  pozvao je na predlaganje kandidata za predsjednika naše 
Udruge, uz kratko obrazloženje, te je zamolio predložene kandidate da se izjasne prihvaćaju li kandidaturu, i 
da izlože svoj program rada. 

Marko Duvnjak, ravnatelj Gimnazije Dinka Šimunovića u Sinju, predložio je Suzanu Hitrec, ravnateljicu 
Upravne škole Zagreb, dosadašnju predsjednicu Udruge za ponovnu predsjednicu UHSR-a, uz 
obrazloženje da tome idu u prilog marljiv i predan rad te postignuća u dosadašnjem vođenju Udruge. Stoga 
smatra da ne treba mijenjati dobitnu kombinaciju, zacrtanim pravcem Udruga treba nastaviti, sa Suzanom 
Hitrec na čelu. 

S obzirom da više nije bilo prijedloga kandidata za predsjednika/cu Udruge, predsjedavajući je pozvao 
kandidatkinju  izloži u kratko svoj program.   

1. SUZANA HITREC, zahvaljuje na prijedlogu i izjavljuje da prihvaća kandidaturu. Svoj program može 
sažeti u nekoliko točaka: 

- nastaviti s kontinuitetom rada Udruge kojoj je svaka ravnateljica i ravnatelj 
Udruge VAŽAN 

- sustavno i uporno djelovati na rješavanju STATUSA I POLOŽAJA ravnatelja  

- raditi na osiguranju licence za ravnatelje koja omogućuje 
PROFESIONALIZACIJU rada uz uspostavu jasnih STRUČNIH 
KRITERIJA za izbor i napredovanje ravnatelja 

- ustrajati na traženju zapošljavanja pomoćnika, stručnu ekipiranost stanova u 
smislu razvoja demokratskog stila upravljanja ustanovama 

- još više osnažiti rad županijskih ogranaka u smislu osiguravanja 
DVOSMJERNE KOMUNIKACIJE i prohodnosti informacija do svakog 
ravnatelja, te djelovati u skladu s dogovorenim prioritetima i načelima 

- nastaviti surađivati aktivno s krovnim institucijama dosljedno i odgovorno 
zalažući se za dobrobit RAVNATELJA i cjelokupnog sustava 

- aktivno sudjelovati u radu ESHA-e te organizirati ESHA konferenciju u 
listopadu 2014. u Dubrovniku 

- organizirati proslavu 20. godišnjice UHSR-a u svibnju 2014. 

- u najvećoj mogućoj mjeri profesionalno zastupati ZAJEDNIČKE razvojne 
INTERESE I POTREBE, kao i koliko je to moguće, specifične potrebe u 
odnosu na svakog ravnatelja   

 Predsjedavajući konstatira da je postupak kandidiranja završen. 

ZAKLJUČAK: 

Skupština je jednoglasno utvrdila sljedeću: 

IZBORNU LISTU  

kandidata za izbor predsjednika UHSR-a  

1. Hitrec Suzana 

 

Nakon što je utvrđena Izborna lista, Izborno povjerenstvo se povuklo na pripremu glasovanja i izradu 
glasačkih listića. 



 

Ad.- 4.) Tijekom pripreme Izbora , u stanci od 30 min Skupštini su se predstavili novoizabrani ravnatelji 
srednjih škola i učeničkih domova RH: 

Vesna Brkljačić, Ekonomska škola Velika Gorica 

Irena Penko, Srednja talijanska škola , Buje 

Robert Rosanda , Srednja glazbena škola“I. Matetića-Ronjgova“ Pula 

Željka Frković, X. Gimnazija Zagreb 

Dražen Turza, Srednja škola Đurđenovac 

Đurđica Janjanin, šumarska i drvodjeljska škola, Karlovac 

Josip Harcet, XV. Gimnazija Zagreb 

Nevenka Špirić, Ugostiteljsko učilište Zagreb 

Renata Gal, Medicinska škola Osijek 

Mirjana Onukijević, Tehnička škola Slavonski Brod 

Dražen Piskač, Učenički dom Varaždin 

Ksenija Striž, Srednja škola Koprivnica 

Bosiljka Vinković-Kukolić, Ekonomska i trgovačka škola Čakovec 

Ivan Đula, Srednjoškolski đački dom Zadar 

Franjo Devenić , Gimnazija Samobor 

 

Ad-3.c)  glasovanje 

Vjekoslav Robotić, predsjedavajući Skupštine, obavještava Skupštinu da će se tajno glasovanje putem 
glasačkih listića obaviti u posebnoj prostoriji koja se nalazi odmah uz kongresnu dvoranu. Poziva sve 
nazočne članove da pristupe glasovanju u što većem broju, te da glasuju po svojoj savjesti.  

Nakon proteka stanke od 30 minuta, provest će se tajno glasovanje u vremenu od sljedećih 30 
minuta, a onda se svi vraćamo u dvoranu i nastavljamo s dnevnim redom.  
Napominje da glasovati mogu samo registrirani redoviti članovi Udruge, koji se nalaze u Popisu birača. 
Također, dodaje da je jučer na Predsjedništvu dogovoreno da izbore nadziru članovi Nadzornog odbora. 
 
 
Ad-3.d)    objavljivanje rezultata glasovanja 
Vjekoslav Robotić, predsjedavajući Skupštine, obavještava skupštinu da je tajno glasovanje putem 
glasačkih listića obavljeno, te poziva za govornicu predsjednika Nadzornog odbora Dražena Seksa da 
izvijesti Skupštinu kako su protekli izbori.  
 
Predsjednik Izbornog povjerenstva Dražen Sekso, pročitao je zapisnik o rezultatima glasovanja, 
izvijestio Skupštinu da je glasovanje provedeno mirno i zakonito, te zahvalio na odazivu i discipliniranosti 
birača i objavio rezultate glasovanja.  
 
Na popisu birača ukupno je 304 birača 
Na glasovanje je izašlo: 190 birača 
Važećih listića: 187 
Nevažećih listića: 3 
Kandidatkinja pod rednim brojem 1. (abecednim redom) SUZANA HITREC dobila je 187 glasova. 

 (zapisnik o rezultatima glasovanja – u privitku) 

 
ZAKLJUČAK:  



Na temelju članka 21. stavka 1., u svezi s člankom 19. stavka 3. i članka 20. stavka 4. Statuta Udruge 
hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, a sukladno odredbama članka 10. i članka 16. Poslovnika o radu 
Skupštine UHSR, Skupština Udruge je većinom glasova, tajnim glasovanjem, donijela  
 

     ODLUKU 
o izboru predsjednice Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja 

 
      I. 
Suzana Hitrec, ravnateljica Upravne škole Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30, Zagreb izabrana je za 
predsjednicu Udruge hrvatskih srednjoškolskih na mandat od četiri (4) godine. 
 
      II. 
Suzana Hitrec – na funkciji predsjednice Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja predstavlja i 
zastupa Udrugu te obavlja ostale poslove predviđene Statutom UHSR, Poslovnikom i drugim općim 
aktima Udruge, a sukladno zakonu. 
       III. 

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja. 
 
(odluka o imenovanju – u privitku) 
 
Predsjednica Izbornog povjerenstva i predsjedavajući Skupštine čestitali su predsjednici Udruge Suzani 
Hitrec na izvrsnim izbornim rezultatima, poželjeli joj ostvarenje svih ciljeva koje je navela u predizbornom 
programu, i uspješno vođenje Udruge.  
Suzana Hitrec, predsjednica Udruge još se jednom obratila Skupštini, zahvalila se na ukazanom 
povjerenju, uz napomenu da će uz podršku i pomoć članova iz svih krajeva Hrvatske nastavlja raditi na 
ostvarenju zacrtanih ciljeva a na dobrobit hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja. Iskoristit će se pravna 
pomoć u rješavanju svih problema koje imamo, ali i iskoristiti pozornost medija, posebno uz Konferenciju 
ESHA-e u Dubrovniku i proslavu 20. obljetnice postojanja Udruge. Pozvala je kolege s idejama i 
prijedlozima da doprinesu kvaliteti rada Udruge 
 
 Ad-5.) Predviđenu priliku za oproštaj od kolega iz Udruge budući umirovljenici nisu iskoristili. 
   
Ad-6.)Različito 

 
Predsjedavajući skupštine Vjekoslav Robotić pozvao je. je nazočne članove UHSR-a da iznesu svoje: 
prijedloge, mišljenja, upite pod ovom točkom dnevnog reda, no kako se nitko nije javio pozdravio je sve 
nazočne, zahvalio na konstruktivnom radu skupštine i proglasio sjednicu skupštine Udruge hrvatskih 
srednjoškolskih ravnatelja zaključenom u 14,00 sati. 
 
 
Zapisničar:                                             Predsjedavajući skupštine: 
Milica Meštrović         Vjekoslav Robotić 
_______________        _____________________ 
 
 
 
Ovjerovitelji zapisnika: 
Asja Jelaković 
__________________ 
Drago Bagić  

__________________  


