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Dubrovnik, 2. veljače 2019. 
 
 
 

Z A P I S N I K 
sa sjednice Skupštine Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja (UHSR-a) 

održane 2. veljače 2019. u hotelu President u Dubrovniku s početkom u 12 sati 
 
 
 
Sjednicu Skupštine Udruge otvorila je predsjednica Suzana Hitrec pozdravivši sve nazočne 
članove Udruge. 
 
Predsjednica je izvijestila da je na sastanku Predsjedništva Udruge, koji je održan 7. svibnja 
2018. u Malom Lošinju, predloženo Radno predsjedništvo u sastavu: Rade Šimičević 
(Zadar), Ina Marić (Osijek) i Darinka Svetec (Dugo Selo). 
Članovi Skupštine jednoglasno su podržali prijedlog. 
 
Nakon što su članovi Radnoga predsjedništva izabrali za predsjednika Radu Šimičevića, 
pristupili su utvrđivanju broja članova Skupštine Udruge te utvrdili da je prisutno 176 članova, 
što znači da Skupština ima potreban kvorum. 
Predsjednik Radnoga predsjedništva Rade Šimičević predlaže za zapisničarku Sandru 
Breka-Ovčar, a za ovjerovitelje zapisnika Ivku Nevistić i Nenada Pavlinića. 
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 
 
Predsjednik Radnoga predsjedništva Skupštine Rade Šimičević predložio je sljedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine UHSR-a održane 7. svibnja 2018. god. u 
Malom Lošinju 

2. Izvješće o financijskom poslovanju UHSR-a za 2018. godinu 
3.   Program rada i financijski plan UHSR-a za 2019. 
4.   Aktualnosti     
 
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 
Ad 1.) 
Zapisnik je objavljen na mrežnoj stranici Udruge te su ga svi članovi mogli pročitati. 
Predsjednik Radnoga predsjedništva Rade Šimičević zatražio je članove Udruge da se 
očituju 
o zapisniku. Primjedbi nije bilo. 
ZAKLJUČAK: 
Zapisnik sa Skupštine održane 7. svibnja 2018. godine u Malom Lošinju jednoglasno je 
usvojen. 
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Ad 2.) 
Predsjednica Suzana Hitrec podnijela je izvješće o financijskom poslovanju Udruge za 2018. 
godinu. Prihodi u 2018. godini iznosili su 341.819 kuna, a rashodi 297.049 kuna. Stanje 
novčanih sredstava na dan 31. 12. 2018. iznosilo je 44.634 kune. Detaljnije u prilogu. 
ZAKLJUČAK: 
Financijsko izvješće o radu UHSR-a za 2018. godinu jednoglasno je usvojeno. 
 
Ad 3.) 
Predsjednica je predložila program rada UHSR-a za 2019. godinu: 
Udruga če kontinuirano nastaviti rad te provoditi aktivnosti vezane uz zahtjeve za 
profesionalizaciju rada ravnatelja te poboljšanje statusa i položaja ravnatelja. 
Nastavit ćemo suradnju s MZO-om na pripremi izmjena zakona i pravilnika. 
Održava se stručni skup UHSR-a (1. – 3. veljače 2019., Dubrovnik) na kojem se iobilježava 
25. god. UHSR-a 2. veljače 2019. 
Organizirat će se stručni skup UHSR-a u listopadu 2019. 
UHSR se prijavila kao nositelj nacionalnog konzorcija na natječaj Erasmus+ K1. U pisanju 
prijave sudjelovalo je 20 ravnatelja koji su iskazali interes nakon poslanog poziva mailom. 
Također je Udruga bila pozvana te se javila kao partner u K3 projektu veazno uz aktivnosti 
EUproVET (strukovno obrazovanje). 
Nastavit će se suradnja s AZOO-om, ASOO-om, NCVVO-om. Također ćemo aktivno 
surađivati sa srodnimstrukovnim udrugama HUROŠ-om, ESHA-om, EFEE-om te ostalim 
udrugama. 
Redovno će se održavati sastanci županijskih ogranaka te sastanci  Predsjedništva. 
Predsjednica i članovi Udruge sudjelovat će u radu u stručnim tijelima i u javnim raspravama. 
Nastavit će se suradnja s lokalnom upravom i samoupravom. 
Predsjednica Suzana Hitrec upoznala je nazočne ravnatelje s aktualnom problematikom, 
pozvala ih da se uključe u e-savjetovanje kod donošenja važnih pravilnika i zakona.  
Predsjednica je predložila da se pripremi izmjena statuta na način da se doda u statut 
UHSR-a da je udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja uz sve navedene djelatnosti i 
odredbe i udruga poslodavaca u srednjoškolskom obrazovanju. 
Predsjednica UHSR-a obrazložila je sve stavke financijskoga plana za 2019. godinu. 
Planirani su prihodi u iznosu 261.100 kuna, rashodi u iznosu 298.500 kuna, preneseni višak 
iznosi 38.999, a razlika viška prihoda 1.599 kuna. 
ZAKLJUČAK: 
Program rada UHSR-a za 2019. god. jednoglasno je usvojen.  
Jednoglasno je usvojeno da se pripremi izmjena statuta na način da se doda da je 
UHSR i udruga poslodavaca u srednjoškolskom obrazovanju. 
ZAKLJUČAK: 
Financijski plan UHSR-a za 2019. god. jednoglasno je usvojen. 
 
Ad 4.) 
Predsjednica Suzana Hitrec iznijela je članovima izvješće o poduzetim aktivnostima u 
razdoblju od travnja 2018. do veljače 2019.: 
• predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović primila je 22. svibnja 2018. godine 

predsjednicu Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Suzanu Hitrec i predsjednika 

Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola Nikicu Mihaljevića koji su ju izvijestili o 

zaključcima kongresa u Malom Lošinju. 

• 6. lipnja 2018. održana je tematska sjednica u Saboru na temu Uloga, položaj i status 
učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama na kojoj 
su predsjednici udruga ravnatelja predstavili ulogu, status i položaj ravnatelja osnovnih i 
srednjih škola te učeničkih domova i iznijeli prijedlog rješavanja postojeće situacije. 
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• 30. svibnja 2018. organiziran je sastanak u Ministarstvu znanosti i obrazovanja na kojem 

je zaključeno da je izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi nužno kvalitetnije urediti proceduru izbora ravnatelja. 

• HUROŠ i UHSR poslali su 7. lipnja 2018. ministrici, prof. dr. sc. Blaženki Divjak zahtjev za 

hitnim povlačenjem uputa o provedbi Zakona o braniteljima u natječajima za izbor i 

imenovanje ravnatelja osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova te zahtjev za hitnim 

postupanjem vezano uz status i položaj ravnatelja. 

• 5. prosinca 2018. UHSR i HUROŠ uputili su dopise ministrici i predsjedniku Vlade RH 

vezano uz izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

• 6. prosinca 2018. UHSR i HUROŠ poslali su prijedlog za ocjenu ustavnosti Zakona o 

odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a vezano uz nove odredbe o izboru 

ravnatelja. 

• 3. siječnja 2019. stigao je odgovor Ministarstva znanosti i obrazovanja na dopis udruga 

ravnatelja vezano uz izmjene i dopune Zakona - izbor ravnatelja. Objavljen je na webu 

UHSR-a. 

• Održano je niz sastanka i online konzultacija vezano uz prijedlog usklađivanja stutta s 

izmjenama i dopunama Zakona, posebice vezano uz kriterije bodovanja dodatnih 

kompetencija vezano uz izbor ravnatelja te su zaključci kao i prijedlog usuglašen na 

Predsjedništvu poslani svim članovima Udruge.  

• Na razini županijskih ogranaka izrađeni su prijedlozi Pravilnika o zapošljavanju. 

• Dva puta je upućen dopis MZO-u vezano uz potrebe izmjene Pravilnika o izletima i 

izvanučioničkoj nastavi te na incijativu UHSR-a je održan sastanak u MZO-u zajedno s 

HUROŠ-em i UHPA-om. 

• U izradi je Pravilnik o načinu raspoređivanja zaposlenika i kriterijima zapošljavanja. 

• Tri puta smo poslali dopis MZO-u vezano uz potrebu izmjene Pravilnika o kriterijima za 

izricanje pedagoških mjera. 

• Pravilnik o državnoj maturi je trenutno u e-savjetovanju te se pozivaju svi ravnatelji da 

iskažu svoje mišljenje. 

• U izradi je Akcijski plan o suzbijanju nasilja te se pozivaju svi ravnatelji da pošalju 

predsjednici svoje prijedloge. 

• 7. siječnja 2019. Predsjednica UHSR-a je poslala na e-savjetovanje komentare i 

prijedloge vezan uz Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne potpore i 

stručnog tretmana i uz Pravilnik o napredovanju i nagrađivanju nastavnika, stručnih 

suradnika i ravnatelja. 

• UHSR i HUROŠ uputili Ministarstvu znanosti i obrazovanja i Vladi Republike Hrvatske 

dopis s konkretnim prijedlogom za izmjenu i dopunu Uredbe o nazivima radnih mjesta i 

koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. 

• UHSR-u odobreno da može biti nositelj projektnog konzorcija za K1 programa Erasmus+ 

za 2019. Svi su ravnatelji mailom pozvani da iskažu svoj interes za sudjelovanje u pisanju i 

realizaciji Erasmus+ projekta. 20 ravnatelja se odazvalo i na tome se intenzivno radi u 

posljednjem razdoblju. 

• EUproVET članice zatražile partnerstvo od UHSR-a u K3 programu te je time Udruga 

uključena u prijedlog projekta vezanog uz strukovno obrazovanje. 

• Predsjednica je razgovarala s ministricom oko plaćanja potvrde vjerodostojnosti diploma 

pojedinim fakultetima.  

Na kraju je S. Hitrec pozvala sve članove UHSR-a na komunikaciju te aktivan rad na 

županijskim ograncima kao i davanje prijedloga i inicijativa za daljnji rad. 
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ZAKLJUČAK: 
Predsjednica UHSR-a izvijestila je članove o nizu aktivnosti Udruge i pozvala ih na 
kvalitetnu komunikaciju. 
 
Skupština je završila u 12:30 sati. 
 
Zapisničarka: 
Sandra Breka-Ovčar, prof. 
 
Ovjerovitelji zapisnika: 
Ivka Nevistić, prof. 
Nenad Pavlinić, prof. 
 
Predsjednik Radnoga predsjedništva Skupštine: 
Rade Šimičević, prof. 
 
Privitak: 
1. Izvješće o financijskom poslovanju UHSR-a za 2018. god. 
2. Financijski plan UHSR-a za 2019. god. 


