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Predsjedništvo UHSR-a 

Sv. Martin na Muri, 1. listopada 2018. 
 

Z A P I S N I K 
 

s 5. sjednice proširenog Predsjedništva Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja                 

održane 1. listopada  2018. s početkom u 1800 sati uu  Hotelu Spa Golfer, Sv. Martin na 

Muri 

 

 

 
Sjednica je započela u 18.00 sati. 
 
Nazočni članovi Predsjedništva u širem sastavu: Suzana Hitrec, predsjednica Udruge 
hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja (u daljnjem tekstu: UHSR), Luka Mladinović, Branko 
Cvetković, Jasminka Štajcer, Zdravka Grđan,  Rade Šimičević, Zlatko Stić, Tomislav Gregur, 
Željko Filjak, Ante Dževlan, Ivica Rozijan, Vjekoslav Robotić, Damir Šegota, Dražen Sekso, 
Ina Žderić, te članovi Nadzornog odbora: Marko Ilijašev, Drago Bagić i Asja Jelaković. 
 
Ostali nazočni: pomoćnik ministrice Ministarstva znanosti i obrazovanja Vlado Prskalo, 
tajnica UHSR-a Brankica Žugaj. 
 
Izočni: Josip Jovanovac, Ivan Vidmar, Debora Radolović, Pavica Biondić-Ivanković, Ivan 
Bedeničić,  Mladen Kamenjarin, Darinka Svetec.   
 
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 18 članova, što je dovoljno za pravovaljano 
odlučivanje (kvorum) i predložila sljedeći 
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Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 

 
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 4. sjednice proširenog Predsjedništva UHSR-a. 
 
 

Ad 2. 
 

Predsjednica je nazočne upoznala sa hodogramom stručnog skupa koji će se održati u Sv. 
Martinu na Muri od 2. do 4. listopada 2018. Tema stručnoga skupa bit će: “Inovativno vođenje 
i poučavanje kao podrška razvoju pojedinca u srednjoškolskoj ustanovi”. U organizaciju 
stručnog skupa bit će, kao i dosad, posebno uključeni ravnatelji škola i njihovi učenici iz 
Međimurske županije. Na stručnom skupu biti će nazočan pomoćnik ministrica Ministarstva 
znanosti i obrazovanja Vlado Prskalo, Predsjednica saborskog odbora za obrazovanje 
doc.dr.sc Bedeković Vesna, izaslanik predsjednika Vlade dr.sc. Radovan Fuchs kao i 
predstavnici županije,načelnik općine Sv. Martin na Muri, pročelnici iz brojnih županija te 
predstavnici medija. 

 
ZAKLJUČAK 

 
     Jednoglasno je usvojen hodogram stručnog skupa u Sv. Martinu na Muri. 

 
 

 
Ad 3. 

 
   Predsjednica je pozdravila pomoćnika ministrice Ministarstva znanosti i obrazovanja Vladu 
Prskala i zahvalila na nazočnosti sjednici Predsjedništva UHSR-a, te ga pozvala na 
obostranu suradnju. 
Pomoćnik ministrice Vlado Prskalo izvijestio je nazočne o aktualnostima u MZO-a, 
regionalnim centrima kompetentnosti, te o dualnom obrazovanju. 
Predsjednica je istaknula trenutne poteškoće kao što su: status ravnatelja, izmjene i dopune 
Zakona o odgoju i obrazovanju te usklađivanje zakonskih i podzakonskih akata; isplata 
naknade za profesore koji rade na projektima, o postupku vrednovanju dodatnih 
kompetencija potrebnih za izbor/reizbor ravnatelja, te o programu rada ravnatelja.   
Predsjednica je izvjestila nazočne da je članica Povjerenstva za izradu Pravilnika o 
napredovanju i nagrađivanju, koji bi trebao uključiti i napredovanje kao i nagrađivanje 
ravnatelja koje je sada onemogućeno.  
Predsjednica je istaknula neprimjerenost kriterija za određivanje koeficijenta place ravnatelja, 
odnosno financiranje uz broj učenika, a ne uz uvjete, složenost posla i rezultate. Održanje 
nepriznavanja statusa ravantelja kao odgojno-obrazovnih radnika koji je pedagoški voditelj 
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škole također ima posljedice u smanjenoj plaći. Ponovo se događa da ima ravnatelja koji 
imaju istu ili nižu plaću od svojih nastavnika. 
Pitanaj vezana uz ovu i drugu aktualnu problematiku Predsjednica je prethodno poslala 
pomoćniku ministrice koji će se na stručnom skupu osvrnuti na njih. 
Proslava 25 obljetnice UHSR-a i stručni skup obilježit će se u Dubrovniku od 1. do 3. veljače 
2019. Na skup će biti pozvani svi članovi Osnivačkog skupa UHSR-a, Predsjednici Udruge te 
sve ravnateljice, ravnatelji srednjoškolskih ustanova RH kao i suradnici koji su tijekom 
proteklih 25 godina doprinjeli razvoju Udruge. 

 
 
 

ZAKLJUČAK 
 

Članovi Predsjedništva Udruge iznijeli su aktualne probleme koji bitno otežavaju rad u 
srednjoškolskim ustanovama te problem statusa i položaja ravnatelja. Pomoćnik 
ministrice Vlado Prskalo izložio je neke od planova MZO-a kojim se namjeravaju 
riještiti postojeći problemi. 
Proslava 25. obljetnice i stručni skup UHSR-a održat će se će se od 1.do 3. veljače 
2019. u Dubrovniku. 

 
 
 

Sjednica je završila u 19.30 sati. 
 

Zapisničarka:   Predsjedavajuća: 

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

tajnica UHSR-a         predsjednica UHSR-a 

 


