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Predsjedništvo UHSR-a 

Bakar, 28. kolovoza 2018. 
 

Z A P I S N I K 
 

s 4. sjednice proširenog Predsjedništva Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja                 

održane 28. kolovoza  2018. s početkom u 1030 sati nnaa  šškkoollsskkoomm  bbrroodduu,,  PPoommoorrsskkaa  

šškkoollaa  BBaakkaarr 

 

 
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, Zdravka Grđan,  Rade Šimičević, Ivan Vidmar, Ante Dževlan, 
Debora Radolović, Pavica Biondić-Ivanković, Ivan Bedeničić, Vjekoslav Robotić, Darinka 
Svetec, Damir Šegota. 
 
Ostali nazočni: tajnica UHSR-a Brankica Žugaj, Gordan Papeš, mr. sc. Edita Stilin. 
 
Izočni: Zlatko Stić, Tomislav Gregur, Željko Filjak, Josip Jovanovac, Ivica Rozijan, Mladen 
Kamenjarin, Dražen Sekso, Ina Žderić, te članovi Nadzornog odbora: Marko Ilijašev, Drago 
Bagić i Asja Jelaković. 
 
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 14 članova, što je dovoljno za pravovaljano 
odlučivanje (kvorum) i predložila sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

11..  ŠŠkkoollssttvvoo  uu  PPrriimmoorrsskkoo--ggoorraannsskkoojj  žžuuppaanniijjii,,  pprrooččeellnniiccaa  mmrr..sscc..  EEddiittaa  SSttiilliinn  

22..  UUssvvaajjaannjjee  ZZaappiissnniikkaa  ss  33..  ssjjeeddnniiccee  ššiirreegg  PPrreeddssjjeeddnniiššttvvaa  UUHHSSRR--aa  ooddrržžaannee  66..  

0055..  22001188..  ggoodd..  uu  MMaalloomm  LLooššiinnjjuu    ((zzaappiissnniikk  ddoossttuuppaann  nnaa  wweebbuu))  

33..  OOrrggaanniizzaacciijjaa  ssttrruuččnnoogg  sskkuuppaa  22..  --  44..1100..  uu  SSvv..  MMaarrttiinnuu  nnaa  MMuurrii  

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

 
 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 
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Ad 1. 

 

         Pročelnica Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje  Primorsko-goranske županije 
mr.sc. Edita Stilin predstavila je viziju razvoja i uvjete u kojima djeluju škole i učenički domovi 
na području Primorsko-goranske županije. Ravnatelj Gordan Papeš predtsavio je djelatnost, 
rezultate rada i izazove za budućnost Pomorske škole Bakar. 

ZAKLJUČAK 
 

        Pročelnica Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje  Primorsko-goranske županije 
mr.sc. Edita Stilin predstavila je viziju razvoja i uvjete u kojima djeluju škole i učenički 
domovi na području Primorsko-goranske županije. Ravnatelj Gordan Papeš predstavio 
je Pomorsku školu Bakar. 

 
 

Ad.2 
 

 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 3. sjednice proširenog Predsjedništva UHSR-a. 
 
 

Ad 3. 

Predsjednica je izvijestila da će se jesenski stručni skup ravnatelja srednjih škola i učeničkih 
domova 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. 

     Predsjednica Udruge nazočne je podsjetila da se Udruga financira iz sredstava 
prikupljenih članarinama i kotizacijama. S obzirom na planirane financijske potrebe za 
organizaciju jesenskog stručnog skupa, kotizacija za sudjelovanje na stručnom skupu iznosi 
350 kuna (uključivši PDV).  

    Predsjednica je najavila sljedeću sjednicu Predsjedništva 1. listopada 2018. u 19 sati u Sv. 
Martinu na Muri. 

 
ZAKLJUČAK 
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     U listopadu će se održati stručni skup ravnatelja u Sv.Martinu na Muri od 2. do 4. 
listopada 2018. Sjednica Predsjedništva održat će se 1. listopada 2018. u 19 sati u Sv. 
Martinu na Muri. Kotizacija za stručni skup iznosi 350 kuna (PDV uključen). Članovi 
Predsjedništva organizirat će sastanke u svojim ograncima te informirati ravnatelje o 
organizaciji stručnoga skupa. 

 
Ad 4. 

 
   Predsjednica je nazočne izvjestila o trenutnim aktualnostima. Na inicijativu Predsjednice 
zbog problema s primjenom Zakona o braniteljima, u MZO-u je organiziran sastanak obaju 
udruga ravnatelja s Ministricom i suradnicima.  pNa sastanku su bili predstavnici UHSR-a: 
Dubravko Deželić, Nenad Polondak i Suzana Hitrec. Na sastanku je dogovoreno da će u 
Izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednji školama doći do 
promjena, te da će poslati naputak sa pojašnjenjem, koji nije nakon toga do sada poslan 
školama, te se ne provodi jednako za sve javne ustanove. 
Članovi Predsjedništva raspravljali su o Izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i 
obrazovanju u osnovnim i srednji školama i promjenama koje se odnose na izbor ravnatelja i 
rad u odgojno-obrazovnom procesu. 
Ukazali su na problem procjene kompetencija određenih Zakonom koje provode članovi 
Školskog odbora, s obzirom da ne postoje  jedinstveni kriteriji za procjenu istih. Prethodno 
nismo imali prilike oglasiti se i dati primjedbe i prijedloge na Javnoj raspravi jer uopće taj dio 
nije bio uvršten za javnu raspravu. 
Predsjednica je nazočne obavijestila da su strukovne škole prema Zakonu o strukovnom 
obrazovanju bile dužne do 30.08. napraviti kurikulume strukovne ustanove, te je na njenu 
inicijativu poslan dopis MZO-a kojim se traže upute za strukovne škole. 
Postoje poteškoće kod provođenja Uredbe GDPR-a, jer na upite AZOP-u nema povratnih 
informacija. 
Predsjednica je informirala nazočne da je formirano povjerenstvo za izradu Pravilnika o 
napredovanju i nagrađivanju nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u kojem je i 
Predsjednica član, te moli članove ukoliko imaju konkretne prijedloge da pošalju na mail 
Predsjednice. 
S odvjetnicom  Ivom Soldo je prekinut ugovor, što su  članovi Predsjedništva u potpunosti 
podržali.  
Predsjednica je temljem predhodnih prijedloga članova Predsjedništva predložila da se 25. 
obljetnica UHSR-a obilježi u Dubrovniku početkom veljače 2019. ili  kasnije od ožujka do 
svibnja u Zagrebu. Članovi Predsjedništva jednoglasno su odlučili da proslava 25. obljetnice 
UHSR-a obilježi u Dubrovniku za vrijeme proslave Sv. Vlaha.  
Članovi Predsjedništva ponovno su izrazili nezadovoljstvo statusom ravnatelja i odnosom 
MZO-a prema ravnateljima, te nezainteresiranoću u rješavanju istog. 
 
 

ZAKLJUČAK 
 

Nakon rasprave članovi Predsjedništva smatraju da ima poteškoća u provedbi 
zakonskih i ostalnih propisa zbog nedovoljno konkretnih i transparentnih informacija. 
Proslava 25, obljetnice UHSR-a obilježiti će se u Dubrovniku početkom veljače 2019. 
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Sjednica je završila u 12.30 sati. 
 

Zapisničarka:   Predsjedavajuća: 

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

tajnica UHSR-a         predsjednica UHSR-a 

 


