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Predsjedništvo UHSR-a 

Dubrovnik, 31. siječnja 2019. 
 

Z A P I S N I K 
 

sa 7. sjednice proširenog Predsjedništva Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja                 

održane 31. siječnja 2019. s početkom u 1730 sati uu  Hotelu Valamar President, 

Dubrovnik 

 
Sjednica je započela u 17.30 sati. 
 
Nazočni članovi Predsjedništva u širem sastavu: Suzana Hitrec, predsjednica Udruge 
hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja (u daljnjem tekstu: UHSR), Luka Mladinović, Branko 
Cvetković, Josip Jovanovac,  Rade Šimičević, Ivan Bedeničić, Tomislav Gregur, Željko Filjak, 
Damir Šegota, Jasminka Štajcer, Ivica Rozijan, Vjekoslav Robotić, Ina Žderić, Mladen 
Kamenjarin i Darinka Svetec, te članovi Nadzornog odbora: Asja Jelaković Marko Ilijašev i 
Drago Bagić. 
 
Ostali nazočni: tajnica UHSR-a Brankica Žugaj 
 
Izočni: Debora Radolović, Ante Dževlan, Zdravka Grđan, Ivan Vidmar, Pavica Biondić-
Ivanković, Zlatko Stić, Dražen Sekso. 
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..  UUssvvaajjaannjjee  ZZaappiissnniikkaa  ss  66..  ssjjeeddnniiccee  ššiirreegg  PPrreeddssjjeeddnniiššttvvaa  UUHHSSRR--aa  ooddrržžaannee  55..1122..  22001188..  

ggoodd..  uu  SSllaavvoonnsskkoomm  BBrroodduu    ((zzaappiissnniikk  ddoossttuuppaann  nnaa  wweebbuu))  

22..  FFiinnaanncciijjsskkoo  iizzvvjjeeššććee  zzaa  22001188..  ggooddiinnuu  

33..  OOrrggaanniizzaacciijjaa  ssttrruuččnnoogg  sskkuuppaa  ii  oobbiilljjeežžaavvaannjjaa  2255..  ggooddiiššnnjjiiccee  UUHHSSRR--aa    

44..  OOrrggaanniizzaacciijjaa  rreeddoovvnnee  SSkkuuppššttiinnee  22..0022..22001199..  

55..  AAkkttuuaallnnoossttii  uu  rraadduu  ii  pprriijjeeddlloozzii  zzaa  ddaalljjnnjjee  aakkttiivvnnoossttii  UUHHSSRR--aa  

  

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 
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Ad 1. 

 
 Na mrežnoj stranici Udruge nalazio se zapisnik te su ga svi članovi Predsjedništva 

imali prilike prethodno pročitati. Nije bilo primjedaba. 
 

ZAKLJUČAK 
 

Jednoglasno je usvojen  zapisnik 6. sjednice proširenog Predsjedništva UHSR-a. 
 
 

Ad 2. 
 

Predsjednica je izvijestila nazočne o financijama Udruge za 2018. godinu. Prihodi od 
kotizacija stručnog skupa u Malom Lošinju, Sv.Martinu na Muri, te Dubrovnik 2019., 
članarina,  kamata , donacija i refundacija EFFE od UHSR-a iznosili su ukupno 341.819 kn. 
Rashodi su bili za usluge interneta, intelektualne usluge, poštarinu, usluge odvjetnika, 
računovodstveno-knjigovodstvenog servisa, predavanja i organizacije stručnih skupova, 
nabavku uredskoga materijala za sastanake predsjedništva, za suradnju s ESHA-om, EFEE-
om, aktivnosti županijskog ogranka UHSR-a,  usluge platnog prometa i ostale usluge u 
ukupnom iznosu od 297.049 kn. Stanje raspoloživih sredstava UHSR-a bilo je na dan 
31.12.2018. godine 44.634 kn. Od tih sredstava prihodi od kotizacije za stručni skup 
Dubrovnik 2019. iznose 40.500 kn, koji su namjenjeni za 2019. godinu. 

 
ZAKLJUČAK 

 

Jednoglasno je prihvaćeno financijsko izvješće za 2019. godinu. 
 
 

 
Ad 3. 

 
Predsjednica je nazočne upoznala sa hodogramom stručnog skupa i obilježavanjem 
25.godišnjice UHSR-a koji će se održati od 1.- 3. veljače 2019. u hotelu Valamar President u 
Dubrovniku, s temom “Uloga rukovođenja srednjoškolskim ustanovama – između strategije i 
prakse” pod pokroviteljstvom predsjednice RH, gde Kolinde Grabar-Kitarović. U organizaciju 
stručnog skupa bit će, kao i dosad, posebno uključeni ravnatelji škola i njihovi učenici iz 
Dubrovačko-neretvanske županije. Na stručnom skupu biti će nazočna predsjednica RH, gda 
Kolinda Grabar-Kitarović, ministrica Ministarstva znanosti i obrazovanja dr.sc. Blaženka 
Divjak, pomoćnici ministrice Ministarstva znanosti i obrazovanja Vlado Prskalo i Momir Karin, 
Predsjednica saborskog odbora za obrazovanje doc.dr.sc Bedeković Vesna, kao i 
predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije, predstavnici grada Dubrovnika , pročelnici iz 
brojnih županija te predstavnici medija.  
Izabrano je radno tijelo za zaključke skupa koji će biti prezentirani članovima na završetku 
skupa. Radno tijelo čine Drago Bagić, Brankica Žugaj i Željko Filjak. 
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ZAKLJUČAK 

 
Jednoglasno je usvojen hodogram stručnog skupa i obilježavanja 25.godišnjice UHSR-

a 
 

 
Ad 4. 

 

Predsjednica je izvijestila nazočne o održavanju redovne Skupštine UHSR-a koja će se 
održati tijekom stručnog skupa u Hotelu Valamar President u Dubrovniku, 2. veljače 2019. 
Skupština je izvještajna i na njoj će se predstaviti program rada za 2019. godinu, financijsko 
izvješće za 2018. godinu, financijski plan za 2019. godinu, aktualnosti te predstavljanje novih 
članova. Predloženo je Radno predsjedništvo u sastavu: Ina Žderić, Darinka Svetec i Rade 
Šimičević. 

 
  

ZAKLJUČAK 

Predsjedništvo je u potpunosti podržalo predloženi dnevni red za izvještajnu 
Skupštinu UHSR-a te donijelo prijedlog članova Radnog predsjedništva Skupštine u 
sastavu: Ina Žderić, Darinka Svetec i Rade Šimičević.  

 

 

 
Ad 5. 

 
Predsjednica je nazočne izvijestila o poduzetim aktivnostima vezanim uz status i položaj 
ravnatelja, te o radu i prijedlozima za daljnje aktivnosti Udruge.  
Ravnatelji se u hrvatskim srednjim školama i učeničkim domovima, biraju na način da razne 
kategorije osoba (branitelji, invalidi, manjine itd) imaju prednst u izboru. Umjesto ključnih i 
temeljnih kompetencija za ravnateljski posao dodatno se vrednuju isključivo kompetencije 
znanja stranog jezika, osnova digitalnih vještina i iskustva u projektima. Ovakav način izbora 
u potpunoj je suprotnosti u odnosu na praksu zemalja u EU i diskriminira veliki broj kvalitetnih 
kandidata za ravnateljski posao. Uz navedene diskriminirajuće odredbe izbora ravnatelja bez 
obzira na uspješnost rada ravnatelja, nakon isteka mandata postoji mogućnost da ih školski 
odbor ne izabere zbog raznih političkih ili osobnih interesa.  
Članovi predsjedništva izrazili su nezadovoljstvo i probleme tijekom provođenja Pravilnika o 
izletima i izvanučioničkoj nastavi, te je zaključak Predsjedništvu da bi se maturalna putovanja 
trebala organizirati izvan škole (odnosno u privatnoj organizaciji roditelja i učenika) 
predsjednica je izvijestila nazočne da je upoznala MZO o problemima koji su se pojavili 
tijekom zadnjih mjeseci.  
Predsjednica je nazočne izvjestila da su u pripremi novi Pravilnici o napredovanju i 
zapošljavanju koji posebno smanjuju ovlasti ravnatelja i negiraju njegovu temeljnu zadaću 
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kao stručnog/pedagoškog voditelja škole. Predlaženo je tim aktima da ravnatelj nije uključen 
ni u koju fazu postupka napredovanja nastavnika, te je moguće prilikom procesa 
zapošljavanja nebude uključen u izbor radnika za rad je odgovoran. 
U svakodnevnom djelovanju škola vidi se niz problema u Pravilniku o izricanju pedagoških 
mjera te se i dalje traže hitne izmjene istog. 
Predsjednica je izvijestila nazočne da je MZO prihvatio prijedlog koji je AMPU podržala a to je 
da obje udruge ravnatelja mogu biti nositelji projektnog konzorcija za ključnu aktivnost 1 
programa Erasmus+ za 2019.  

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je dopis školama za postupak provjere diploma 
zaposlenih u sustavu obraovanja i znanosti. Predsjedništvo je zaključilo da se pošalje zahtjev 
Ministarstvu znanosti i obrazovanja da svi fakulteti trebaju obavljati posao provjere 
vjerodostojnosti diploma za osobe zaposlene u odgojno-obrazovnim ustanovama RH bez 
naknade.  
 

 
ZAKLJUČAK 

 
Predsjedništvo je u potpunosti podržalo predložene prijedloge i aktivnosti. 

 
 
 

Sjednica je završila u 19.00 sati. 
 

Zapisničarka:   Predsjedavajuća: 

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

tajnica UHSR-a         predsjednica UHSR-a 

 


