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Predsjedništvo UHSR-a 

Krapina, 12. 12. 2017. 
 

 
 

Z A P I S N I K 
 

1. sjednice proširenog Predsjedništva Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja                 

održane 12. prosinca  2017. s početkom u 1030 sati 

uu  Srednjoj školi Krapina, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 6, Krapina 

 
 

Sjednica je započela u 10.30 sati. 
 
Nazočni članovi Predsjedništva u širem sastavu: Suzana Hitrec (predsjednica Udruge 
hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, u daljnjem tekstu: UHSR), Luka Mladinović, Branko 
Cvetković, Jasminka Štajcer, Mladen Kamenjarin, Zdravka Grđan, Ivica Rozijan, Ivan Vidmar, 
Željko Filjak, Ante Dževlan, Rade Šimičević, Ivan Bedeničić, Tomislav Gregur, Darinka 
Svetec, Josip Jovanovac. 
 
Ostali nazočni: članovi Nadzornog odbora Marko Ilijašev, Drago Bagić i tajnica UHSR-a 
Brankica Žugaj. 
 
Izočni: Zlatko Stić, Dražen Sekso, Debora Radolović, Pavica Biondić-Ivanković, Ina Žderić 
Damir Šegota, Vjekoslav Robotić. 
 
Zapisničarka: dr.sc. Brankica Žugaj 
 
Predsjedavajuća: Suzana Hitrec 
 
 

Predsjednica Udruge Suzana Hitrec pozdravila je nazočne i konstatirala da je ovoj 
sjednici Predsjedništva u širem sastavu nazočno 15 članova, što je dovoljno za pravovaljano 
odlučivanje (kvorum) i predložila sljedeći 
 
 
 

DNEVNI RED 
 

11..  ŠŠkkoollssttvvoo  uu  KKrraappiinnsskkoo--zzaaggoorrsskkoojj  žžuuppaanniijjii  

22..  UUssvvaajjaannjjee  ZZaappiissnniikkaa  ss  2211..  ssjjeeddnniiccee  ššiirreegg  PPrreeddssjjeeddnniiššttvvaa  UUHHSSRR--aa  ooddrržžaannee  55..  

1111..  22001177..  ggoodd..  uu  VVooddiiccaammaa  ((zzaappiissnniikk  pprreeddhhooddnnoo  ppoossllaann  mmaaiilloomm))  

33..  IIzzvvjjeeššććee  ssaa  ssaassttaannkkaa  pprreeddssttaavvnniikkaa  UUddrruuggee  ss  mmiinniissttrriiccoomm  ii  ssuurraaddnniicciimmaa  

44..  IIzzbboorr  ddoopprreeddssjjeeddnniikkaa  UUddrruuggee  
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55..  RReebbaallaannss  ffiinnaanncciijjsskkoogg  ppllaannaa  zzaa  22001177..  GGooddiinnuu  

66..  FFiinnaanncciijjsskkii  ppllaann  zzaa  22001188..  ggooddiinnuu  

77..  PPrrooggrraamm  rraaddaa  zzaa  22001188..  ggooddiinnuu  

88..  AAkkttuuaallnnoossttii  

 
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 
Ad 1. 

          Ivan Lamot, pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu 
Krapinsko-zagorske županije, predstavio je viziju razvoja i uvjete u kojima djeluju škole i 
učenički domovi na području Krapinsko-zagorske županije. 

ZAKLJUČAK 
 

Ivan Lamot, pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu 
Krapinsko-zagorske županije, predstavio je viziju razvoja i uvjete u kojima djeluju škole 
i učenički domovi na području Krapinsko zagorske županije. 
 

 
Ad 2. 

 
 Zapisnik je prethodno poslan mailom članovima Predsjedništva, te su ga imali prilike 

pročitati. Nije bilo primjedaba. 
 
 

ZAKLJUČAK 
 

Jednoglasno je usvojen  zapisnik 21. sjednice proširenog Predsjedništva UHSR-a. 
 
 

Ad 3. 
 
     Predsjednica je izvijestila nazočne o sastanku ministrice prof.dr.sc. Blaženke Divjak, 
predstavnika Ministarstva znanosti i obrazovanja i Udruge hrvatskih srednjoškolskih 
ravnatelja te Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola, održanog 29. studenoga 2017. g. u 
Ministarstvu znanosti i obrazovanja. 
   Ministarica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak, s državnim tajnikom 
Hrvojem Šlezkom i nadležnim pomoćnikom Vladom Prskalom, pozvala je na sastanak 
predsjednicu UHSR-a Suzanu Hitrec i predsjednika HUROŠ-a Nikicu Mihaljevića.  
Predsjednicima udruga ravnatelja omogućen je sastanak s Ministricom i suradnicima vezano 
uz aktualne izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te uz 
planirane aktivnosti i ciljeve koje provodi Ministarstvo i škole. 
Predsjednici ravnateljskih udruga istaknuli su kao veliki problem nepovoljni radni status 
ravnatelja, kriterije izbora i reizbora kao i neprimjerene kriterije za koeficijent za plaću 
ravnatelja koji su prije nekoliko godina smanjeni te nedostatak pomoćnika ravnatelja koje 
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imaju sve zemlje u okruženju, kao i potrebu za nastavkom rada na profesionalizaciji 
ravnatelja. 
Ministrica je istaknula važnost suradnje s ravnateljima, istaknula da će se na profesionalizaciji 
nastavlja dalje raditi te da će se također pokušati pronaći rješenja za navedene probleme 
koje su predsjednici udruga ravnatelja istaknuli. Osvrnula se na tijek obrazovne reforme, 
opremanja osnovnih škola za potrebe uvođenja Informatike, poboljšanju sustava e-matice, 
uspostavljanje mreže programa i škola. 
Tijekom rasprave zajednički su doneseni slijedeći zaključci: 

Za pripremu svih važnih promjena u sustavu osnovnoškolskog i srednjoškolskog 
obrazovanja Ministarstvo će uključivati u rad predstavnike udruga ravnatelja. 

Najavljeno je da će se uskoro raspisati javni poziv za eksperimentalnu provedbu 
reforme te da su za te procese ravnatelji škola ključni suradnici. 

Status ravnatelja je sada nepovoljan za ravnatelje te se treba što prije kvalitetno riješiti 
i definirati. 

Predsjednici udruga ravnatelja će poslati svoje prijedloge za izmjene i dopune Zakona 
o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

Dogovorena je kontinuirana intenzivna komunikacija i suradnja predstavnika MZO-a s 
predstavnicima udruga ravnatelja škola. 
 
 

ZAKLJUČAK 
 

Predsjednica je izvijestila članove Predsjedništva o tijeku i zaključcima sastanka s 
Ministricicom i suradnicima. Potrebna je kontinuirana i intenzivna komunikacija i 
suradnja Ministarstva i udruga ravnatelja. Osobito je važno uključivanje predstavnika 
Udruge u sva povjerenstva koje se odnose na promjene u srednjoškolskom 
obrazovanju. Udruga će i dalje  inzistirati na izmjenama i dopunama Zakona kao i 
donošenju novog Zakona u kojem se treba kvalitetno riješiti status i položaj ravnatelja. 

 
Ad 4. 

 
Predsjednica je zamolila članove predsjedništva Udruge da, sukladno statutu Udruge, 
predlože tri kolegice/kolege za dopredsjednike Udruge. Predsjedništvo je predložilo za 
dopredsjednike Mladena Kamenjarina, Damira Šegotu i Antu Dževlana.     
 

 
ZAKLJUČAK 

 
Za dopredsjednike Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja jednoglasno su 
izabrani : Mladen Kamenjarin, Damir Šegota i Dževlan Ante. 
 
 

Ad 5. 
 

Predsjednica je izvijestila nazočne o izmjenama financijskoga plana za 2017. godinu. Prihodi 
od kotizacija, članarina, kamata i donacija iznose ukupno 216.205 kn. Rashodi su bili za 
usluge interneta i održavanje web- stranice UHSR-a, troškove organizacije stručnoga i 
materijale za sudinike stručnoga skupa, troškove predavača, poštarinu, računovodstveno-
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knjigovodstveni servis, sastanke predsjedništva; u ukupnom iznosu od 208.472 kn. Ukupan 
planirani višak prihoda za 2017. godinu iznosi 7.733 kn. 
Predsjednik ogranka Sisako-moslavačke županije izvjestio je nazočne da je unutar ovog 
rebalansai promjena koja se odnosi na uplatu njihove županije za  županijski ogranak UHSR-
a u iznosu od 12.000 kn, a za aktivnosti ogranka koji su predviđeni za  studijsko putovanje 
članova ogranka UHSR-a Sisačko-moslavačke županije u Suboticu. 
 

ZAKLJUČAK 
 

Jednoglasno je prihvaćen rebalans financijskoga plana za 2017. godinu. 
  

Ad 6. 
 

Predsjednica je iznijela prijedlog financijskog plana za 2018. godinu u kojem se planira 
organizirati stručni skupovi, prihodi od članarina i donacija. Prihodi bi iznosili u ukupnom 
iznosu od 277.100 kn, a rashodi oko 276.000 kn.  
 

ZAKLJUČAK 
 

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog financijskog plana za 2018. godinu. 
 

Ad 7. 
 

U prijedlogu programa rada predsjednica je istaknula, osim naših kontinuiranih suradnja s 
MZO, AZOO, NCVVO i sl., održavanja sastanaka predstavnika Udruge s predstavnicima 
MZO-a planirana je i priprema i realizacija sastanka s Predsjednicom RH. Također je 
predviđena organizacija studijskog posjeta članova UHSR-a u Siciliju. Po drugi puta se 
planira zajednička konferencija s HUROŠ-em, koja će se održati od 7.- 9.svibnja 2018. u 
Malom Lošinju. U organizaciji UHSR-a planiran je jesenski stručni skup, koji će se održati u 
Svetom Martinu na Muri od 2.- 4. listopada 2018. Planirani su sastanci Predsjedništva te 
prema potrebi regionalni sastanci ravnatelja te sudjelovanje u radu predsjedništva i 
konferenciji ESHA-e i EFFE. Sve aktivnosti bit će provedene sukladno ciljevima UHSR-a 
sukladno statutu Udruge. 
 

ZAKLJUČAK 
 

Prijedlog programa rada za 2018. godinu je jednoglasno usvojen. 
 

 
Ad 8. 

 
Predsjednica Udruge je izvjestila o sudjelovanju Udruge u  javnoj raspravi o izmjenama i 
dopunama Zakona. Temeljem dosadašnjih rasprava Predsjednica je u okviru rada 
povjerenstva za izradu nacrta prijedloga izmena i dopuna zakona iskanula prijedloge Udruge 
te istaknula da je osim skupnih prijedloga iznimno važno da predsjednici županijskih 
ogranaka kao i ravnatelji pojedinačno šalju svoje prijedloge na javne rasprave. 
Izvjestila je nazočne da je predložila u povjerenstvo za izmjenu i dopunu Pravilnika o ispitima 
državne mature kolegu Dragu Bagića. On je pozvao sve ravnatelje da mu dostave svoje 
prijedloge vezano uz potrebne izmjene Pravilnika. 
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ZAKLJUČAK 

 
UHSR je sudjelovala u svima javnim raspravama, pa tako i u ovoj o izmjeni i dopnuni 
temljenog Zakona. Istaknuto je da je važno i da županijski ogranci te ravnatelji 
pojedinačno sudjeluju u svim budućim javnim raspravama vezano uz razvoj sustava 
srednjoškolskog obrazovanja. 
 

 
 

Sjednica je završila u 12.00 sati. 
 
 

Zapisničarka: 
 

  Predsjedavajuća: 

Brankica Žugaj, v. r.,       Suzana Hitrec, v. r., 

tajnica UHSR-a         predsjednica UHSR-a 

 
 
 
 


