Vodice, 6. studenog 2017.

ZAPISNIK

s redovite Izborne skupštine Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, održane
6.studenog 2017. s početkom u 16:00 sati u Vodicama

Sjednicu skupštine je pripremila, sazvala i otvorila predsjednica Udruge.
Nakon intoniranja himne Republike Hrvatske, predsjednica Udruge pozdravlja
nazočne ravnatelje srednjih škola i učeničkih domova te goste, među kojima posebno: Zorana
Landeka iz Asocijacije ravnatelja iz Mostara, te Nikicu Mihaljevića predsjednika Hrvatske
udruge ravnatelja osnovnih škola.
G. Zoran Landeka pozdravio je sve prisutne na skupštini i zahvalio na pozivu. U svom
govoru istaknuo je probleme u sustavu odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini, a pohvalio je rad
Udruge srednjoškolskih ravnatelja Hrvatske i poručio svim članovima da trebaju više cijeniti sebe.
Svima na skupštini poželio je ugodan i uspješan rad.
G. Nikica Mihaljević u svom govoru prisjetio se vremena osnutka Udruge srednjoškolskih
ravnatelja 1994. godine čega je i sam bio sudionik kao gost, osnovnoškolski ravnatelj. Danas kao
predsjednik HUROŠ-a istaknuo je izvrsnu suradnju s našom Udrugom i predstojeću zajedničku
borbu za adekvatniji status ravnatelja.
Predsjednica Udruge pozvala 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 jučerašnjoj sjednici predložilo:
Vjekoslava Robotića, Rade Šimičevića, Dražena Seksu te je dala prijedlog na glasovanje.
ZAKLJUČAK: Skupština je jednoglasno javnim glasovanjem prihvatila prijedlog tročlanog
radnog predsjedništva u predloženom sastavu.
Predsjednica je podsjetila nazočne da sukladno statutarnim odredbama, izabrano radno
predsjedništvo između sebe bira predsjednika radnog predsjedništva (predsjedavajućeg
skupštine).
Za predsjednika radnog predsjedništva (predsjedavajućeg skupštine) izabran je Rade
Šimičević , nakon čega je predsjednica Udruge Suzana Hitrec prepustila daljnje vođenje sjednice
predsjedavajućem.
Predsjedavajući skupštine pozdravio je nazočne, utvrdio nazočnost 202 člana Udruge na
sjednici skupštine, što je više od 1/3 od ukupno registriranih 320 članova Udruge, te je konstatirao
da Skupština na današnjoj sjednici može donositi pravovaljane odluke većinom glasova
nazočnih članova.
Predložio je izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika.

ZAKLJUČAK: Skupština je jednoglasno javnim glasovanjem prihvatila
predsjedavajućeg i izabrala zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika, kako slijedi:

prijedlog

1. Jasminka Behin - zapisničar
2. Tomislav Gregur - ovjerovitelj zapisnika
3. Zoran Živković - ovjerovitelj zapisnika
Rade Šimičević, predsjedavajući skupštine pročitao je predloženi dnevni red današnje
sjednice:

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine UHSR-a održane 4. travnja 2017. u
Osijeku (zapisnik se nalazi na mrežnoj stranici Udruge)
2. Izvješće o radu predsjednice UHSR-a od 2013. do 2017.
3. Izvješće Nadzornog odbora UHSR-a
4. Izbor predsjednika UHSR-a
 Izbor izbornog povjerenstva
 Predlaganje i predstavljanje kandidata za predsjednika UHSR-a
 Proveba glasanja
 Objava rezultata
5. Izbor članova Predsjedništva i Nadzornog odbora
6. Predstavljanje novih članova Udruge
7. Razno
Predsjedavajući skupštine upitao je ima li prijedloga za izmjene ili dopune naprijed predloženog
dnevnog reda.
Budući da nije bilo primjedbi niti prijedloga za izmjene ili dopune dnevnog reda, predsjedavajući je
pozvao nazočne na usvajanje predloženog dnevnog reda javnim glasovanjem.
Nakon glasovanja predsjedavajući izjavljuje:
Konstatira se da je predloženi dnevni red jednoglasno usvojen, te se prelazi na pojedine točke dnevnog reda.

Ad-1.

Usvajanje zapisnika sa sjednice skupštine UHSR-a održane 4. 4. 2017. godine u
Osijeku
Predsjedavajući skupštine je napomenuo da je zapisnik sa sjednice Skupštine UHSR održane u
Osijeku 4.4.2017. godine bio svima dostupan jer se nalazi na mrežnim stranicama Udruge, a također
je posebno dostavljen predsjedavajućem skupštine i ovjeroviteljima koji nisu imali primjedbe na tekst.
Predsjedavajući je upitao ima li primjedbi na tekst zapisnika, a budući da se nitko nije javio s
primjedbama, dao je zapisnik na usvajanje.

ZAKLJUČAK:
Zapisnik sa sjednice Skupštine UHSR-a održane 4.4. 2017. godine u Osijeku
usvojen je tj. verificiran jednoglasno - javnim glasovanjem.

Ad-2. Izvješće predsjednice UHSR-a o radu 2013. - 2017.
Predsjednica Udruge, Suzana Hitrec prezentirala je rad UHSR-a u protekle 4 godine.
Predsjedavajući skupštine pozvao je nazočne na javnu raspravu. S obzirom da nije bilo rasprave
predsjedavajući je dao Izvješće predsjednice UHSR-a članovima skupštine na usvajanje.
ZAKLJUČAK: Izvješće predsjednice UHSR-a gđe. Suzane Hitrec o radu Predsjedništva
(Udruge) je usvojeno javnim glasovanjem. (jednoglasno)
(Izvješće - u privitku zapisnika)
Ad-3. Izvješće Nadzornog odbora UHSR-a
Izvješće Nadzornog odbora podnio je g. Drago Bagić. G. Bagić istaknuo je da su članovi Nadzornog
odbora u sastavu Asja Jelaković, Dražen Sekso i Drago Bagić redovito sudjelovali na sjednicama
upravnog odbora Udruge. U tijeku mandatnog razdoblja, 1.9.2016.godine g. Dražen Sekso postao je
predsjednik županijskog ogranka te time član Predsjedništva Udruge te stoga nije više mogao biti član
Nadzornog odbora.
Predsjedavajući skupštine dao je Izvješće predstavnika Nadzornog odbora članovima skupštine na
usvajanje.
ZAKLJUČAK: Izvješće Nadzornog odbora prihvaćeno je jednoglasno.

Ad-4. Izbor predsjednika UHSR-a
a) imenovanje Izbornog povjerenstva
b) predlaganje kandidata za predsjednika UHSR-a
c) glasovanje
d) objavljivanje rezultata glasovanja
Rade Šimićević ukratko je prezentirao odredbe statuta Udruge koje se odnose na izbor predsjednika
UHSR-a.
Skupština bira Predsjednika udruge. Izbor predsjednika obavlja se tajnim glasovanjem, a smatra se
izabranim kandidat koji dobije najveći broj glasova. Mandat predsjednika traje četiri godine (ista
osoba može biti ponovno izabrana)
Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Predsjedništva Udruge.
Cijeli izborni postupak odvija se u nekoliko faza, pa su tako koncipirane i podtočke 4. a,b,c i d
dnevnog reda izborne skupštine. Izbornim postupkom koordinira predsjedavajući skupštine.
Ad-4. 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.

Predsjedavajući skupštine Rade Šimičević 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:
1. Drago Bagić
2. Asja Jelaković
3. Mladen Kamenjarin
4. Brankica Žugaj
5. Ivan Zeljko
Nakon izlaganja, predsjedavajući skupštine Rade Šimičević, pozvao je nazočne na usvajanje
prijedloga i imenovanje Izbornog povjerenstva.

ZAKLJUČAK: Skupština je javnim glasovanjem, jednoglasno donijela:
Odluku
o izboru sljedećih članova Izbornog povjerenstva:
I.
Članovima Izbornog povjerenstva izabrani su:
1. Drago Bagić
2. Asja Jelaković
3. Mladen Kamenjarin
4. Brankica Žugaj
5. Ivan Zeljko
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.
A-d 4.b) predlaganje kandidata za predsjednika UHSR-a
Rade Šimičević, predsjedavajući skupštine izjavljuje da kandidate za predsjednika UHSR-a mogu
predlagati svi redoviti članovi UHSR-a.
Svaki redoviti član UHSR-a može sam istaknuti svoju kandidaturu. 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. Nakon završetka kandidiranja, temeljem popisa
kandidata izborno povjerenstvo sastavlja: IZBORNU LISTU kandidatu prema abecednom redu.
Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo se povlači i izrađuje glasačke listiće.
PRIJEDLOZI
Predsjedavajući skupštine kao prijedlog Predsjedništva Udruge za kandidata predsjednika dosadašnju
predsjednicu gđu. Suzanu Hitrec, a ujedno poziva nazočne članove UHSR-a na predlaganje kandidata
za predsjednika.

Nije bilo prijedloga drugih kandidata za predsjednika Udruge.

Ad-4.c) glasovanje
Predsjedavajući Rade Šimičević, obavijestio je skupštinu da će se tajno glasovanje putem glasačkih
listića obaviti u predvorju kongresne dvorane. a da se kutija za glasačke listiće nalazi se u dvorani.
Vrijeme potrebno za pripremu izbora (listići,..) je 10 minuta, pa predlaže stanku od 10 minuta.
Nakon stanke, provest će se tajno glasovanje u trajanju od 30 minuta (od 18:00 do 18:30 sati).
Glasovati mogu samo registrirani redoviti članovi Udruge koji se nalaze u Popisu birača.
Povratak članova UHSR-a u kongresnu dvoranu predviđa se u 18:15 sati, kada će predsjednik
Izbornog povjerenstva izvijestiti skupštinu o rezultatima provedenih izbora, tj. proglasiti predsjednika
UHSR-a.

Ad-4.d) objavljivanje rezultata glasovanja

Predsjedavajući Rade Šimičević, obavještava skupštinu da je tajno glasovanje putem glasačkih
listića obavljeno, te poziva za govornicu predsjednika Izbornog povjerenstva Dragu Bagića, da
se s rezultatima provedenog izbora za predsjednika UHSR-a obrati skupštini.
Predsjednik Izbornog povjerenstva Drago Bagić, pročitao je zapisnik o rezultatima glasovanja i
izvjestio skupštinu da je glasovanje provedeno mirno i zakonito, zahvaljuje na velikom odazivu i
discipliniranosti birača i objavljuje rezultat glasovanja. Glasovanju je pristupilo 205 članova, 11 listića
je nevažeće.
Kao jedini kandidat gđa. Suzana Hitrec dobila je 194 GLASOVA
(zapisnik o rezultatima glasovanja – u privitku)
ZAKLJUČAK:
Za predsjednicu UHSR-a u sljedećem četverogodišnjem mandatu izabrana je:
SUZANA HITREC, prof.
Predsjednik Izbornog povjerenstva i predsjedavajući skupštine čestitali su predsjednici Udruge Suzani
Hitrec, te se poziva predsjednica Udruge da se obrati skupštini.
Suzana Hitrec zahvaljuje na povjerenju i dosadašnjoj potpori te ističe kako je prvenstvena
obaveza riješiti prioritetne teme kao što je status ravnatelja kao i postići da Udruga postane
nezaobilazan segment u donošenju svih ključnih odluka u području odgoja i obrazovanja.
Upravo na tu temu predsjednica najavljuje zajednički stručni skup s Hrvatskom udrugom
ravnatelja osnovnih škola u svibnju 2018. godine.
Također, najavljuje stručnu ekskurziju ravnatelja na Siciliju.
Na kraju predsjednica se još jednom zahvalila na povjerenju i istaknula da je otvorena za
svaku pomoć u rješavanju problema, prijedloge, sugestije te da će nastojati opravdati
povjerenje svih članova.
Ad 5.) Izbor članova Predsjedništva i Nadzornog odbora

Na sjednici Predsjedništva predloženi su sljedeći dopredsjednici UHSR-a, članovi Predsjedništva i
Nadzornog odbora.

Prijedlog članova užeg predsjedništva:
1.
2.
3.
4.
5.

Debora Radolović
Luka Mladinović
Zdravka Grđan
Zlatko Stić
Rade Šimičević

Prijedlog članova Nadzornog odbora:
1. Drago Bagić
2. Asja Jelaković
3. Marko Ilijašev
Predsjedavajući je pitao ima li drugih prijedloga.
S obzirom da nije bilo drugih prijedloga, javno se glasa za sve predložene.
Članovi šireg predsjedništva su svi ostali predhodno izabrani predsjednici županijskih ogranaka:
Branko Cvetković, Dražen Sekso, Ina Žderić, Ivica Rozijan, Ivan Vidmar, Željko Filjak, Ivan
Bedeničić, Tomislav Gregur, Vjekoslav Robotić, Darinka Svetec, Josip Jovanovac, Damir Šegota,
Jasminka Štajcer, Mladen Kamenjarin, Pavica Biondić-Ivanković, Ante Dževlan.
Od predsjednika županijskih ogranaka Predsjedništvo će izabrati 3 dopredsjednika.
ZAKLJUČAK:
Predloženi članovi užeg predsjedništva izabrani su jednoglasno.
Predloženi članovi Nadzornog odbora izabrani su jednoglasno.
Ad 6.) Predstavljanje novih članova Udruge
Predsjedavajući poziva sve nove ravnatelje, članove UHSR-a koji se do sada nisu predstavili Skupštini
da izađu za govornicu te kažu kako se zovu, iz koje su škole, tko je bio njihov predhodnik, što su po
struci i još ako žele nešto reći o sebi ili poručiti kolegama.
Predstavilo se 26 novih ravnatelja. Popis u prilogu.
Predsjedavajući je pozvao ako ima netko od kolega tko je otišao ili ide uskoro u mirovinu a želi se
obratiti Skupštini.
Nije bilo zainteresiranih članova.
Ad-7. Razno
Predsjedavajući skupštine Rade Šimičević pozvao je nazočne članove UHSR-a da iznesu svoje:
prijedloge, mišljenja, upite pod ovom točkom dnevnog reda.

Nije bilo nikakvih pitanja.
Na kraju predsjedavajući zahvaljuje na konstruktivnom radu skupštine i proglasio sjednicu skupštine
Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja zaključenom u 19:15 sati.

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:

ZAPISNIČARKA:

Tomislav Gregor
_____________________________

Jasminka Behin
______________________

Zoran Živković
_____________________________

