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Predsjedništvo UHSR-a 

Zagreb, 05. 11. 2017. 
 

Z A P I S N I K 
 

21. sjednice proširenog Predsjedništva Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja                 

održane 5. studenoga  2017. s početkom u 1900 sati 

u Vodicama, u Hotelu Olympia, Vodice 

 
Sjednica je započela u 19.00 sati. 
 
Nazočni članovi Predsjedništva u širem sastavu: Suzana Hitrec (predsjednica Udruge 
hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, u daljnjem tekstu: UHSR), Luka Mladinović, Branko 
Cvetković, Zlatko Stić, Dražen Sekso, Zdravka Grđan, Ina Žderić, Ivica Rozijan, Šimo 
Pavlović, Željko Filjak, Ivan Bedeničić, Tomislav Gregur, Vjekoslav Robotić, Darinka Svetec, 
Josip Jovanovac, Damir Šegota. 
 
Ostali nazočni: članovi Nadzornog odbora Asja Jelaković, Drago Bagić i tajnica UHSR-a 
Brankica Žugaj 
 
 
Izočni: Jasminka Štajcer, Mladen Kamenjarin, Debora Radolović, Pavica Biondić-Ivanković, 
Ante Dževlan, Rade Šimičević. 
 
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 16 članova, što je dovoljno za pravovaljano 
odlučivanje (kvorum) i predložila sljedeći 

 
 

DNEVNI RED 
 
 

 1. Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice šireg Predsjedništva UHSR-a održane 1. 

9. 2017. god. u Puli (zapisnik dostupan na mrežnoj stranici Udruge) 

 2. Organizacija stručnog skupa u Vodicama 

 3. Organizacija Izborne skupštine u Vodicama 

 4. Aktualnosti 
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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 20. sjednice proširenog Predsjedništva UHSR-a. 
 
 

Ad 2. 
 
     Predsjednica je nazočne upoznala sa hodogramom stručnog skupa koji će se održati u 
Vodicama od 6. do 8. studenog 2017. Tema stručnoga skupa bit će: “Autonomija i 
odgovornost u rukovođenju i upravljanju srednjoškolske ustanove”. U organizaciju stručnog 
skupa bit će, kao i dosad, posebno uključeni ravnatelji škola i njihovi učenici iz Šibensko-
kninske županije. Na stručnom skupu biti će nazočna ministrica Ministarstva znanosti i 
obrazovanja prof.dr.sc. Blaženku Divjak , pomoćnik ministrice Vladu Prskalo, te prvi puta 
Predsjednica saborskog odbora za obrazovanje doc.dr.sc Bedeković Vesna, kao i župan 
Šibensko-kninske županije, pročelnici iz brojnih županija te predstavnici medija. 
Zlatko Stić pita postoji li mogućnost da on ministrici javno postavi pitanje, odnosno komentira. 
Predsjednica je prethodno u dogovoru sa Ministricom dogovorila da se nazočni na skupu 
mogu obratiti s postavljanjem pitanja, što je prema hodogramu predviđeno u Aktualnostima  
Ministarstva znanosti i obrazovanja.   
 
 

ZAKLJUČAK 
 

Jednoglasno je usvojen hodogram stručnog skupa u Vodicama. 
 

Ad 3. 
 

    Na stručnom skupu u Vodicama će se organizirati i redovna Izborna skupština te je 
predsjednica zamolila članove predsjedništva Udruge da predlože kolegice/kolege u Radno 
predsjedništvo koje će biti na Skupštini. Predsjedništvo je predložilo Radno predsjedništvo 
Udruge na izbornoj skupštini 6.studenoga u Vodicama u sljedećem sazivu:  
Radno predsjedništvo: Dražen Sekso, Rade Šimičević i Vjekoslav Robotić.  
Članovi izbornog povjerenstva imenovati će se tijekom održavanja Skupštine. Ukoliko neće 
biti drugih prijedloga Predsjedništvo je predložilo članove izbornog povjerenstva u slijedećem 
sastavu : Asja Jelaković, Drago Bagić, Mladen Kamenjarin, Ivan Zeljko i Brankica Žugaj. 
Predsjednica podsjeća Predsjednike županijskih ogranaka da će pravo glasa na izbornoj 
Skupštini imati samo oni ravnatelji koji su potvrdili svoje članstvo u Udruzi, odnosno koji su 
platili članarinu za 2017. godinu. Na Izbornoj skupštini, osim što se bira Predsjednik, 
potvrđuju se i predsjednici Ogranaka te članovi Nadzornog odbora. Održani su sastanci svih 
županijskih ogranaka i potvrđeni su ili izabrani predsjednici. Skupština potvrđuje članove 

http://prof.dr.sc/
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šireg Predsjedništva, kojeg čine 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,  
Prijedlog članova užeg Predsjedništva: Debora Radolović, Zlatko Stić, , Rade Šimičević, Luka 
Mladinović i Zdravka Grđan. 
Prijedlog Predsjedništva za članove Nadzornog odbora: Asja Jelaković, Drago Bagić i Marko 
Ilijašev.  
Predsjedništvo je jednoglasno predložilo dosadašnju predsjednicu Udruge Suzanu Hitrec za 
kandidata na izbornoj Skupštini Udruge za Predsjednicu na temelju dosadašnjeg uspješnog i 
odgovornog vođenja Udruge.  
Popis škola i domova koji su platili članarinu za 2017.  dostupan je na mrežnoj stranici 
Udruge. Izborni popis ravnatelja biti će podijeljen po županijama.  
 
 

ZAKLJUČAK 
 

Predsjedništvo je predložilo Radno predsjedništvo Udruge na Izbornoj skupštini 
6.studenoga u Vodicama u sljedećem sazivu: Radno predsjedništvo: Dražen Sekso, 
Rade Šimičević i Vjekoslav Robotić. Članovi izbornog povjerenstva imenovati će se 
tijekom održavanja Skupštine. Ukoliko neće biti drugih prijedloga Predsjedništvo je 
predložilo članove izbornog povjerenstva u slijedećem sastavu : Asja Jelaković, Drago 
Bagić, Mladen Kamenjarin, Ivan Zeljko i Brankica Žugaj. Predsjednica podsjeća 
Predsjednike županijskih ogranaka da će pravo glasa na izbornoj Skupštini imati samo 
oni ravnatelji koji su potvrdili svoje članstvo u Udruzi, odnosno koji su platili članarinu 
za 2017. godinu. Na Izbornoj skupštini, osim što se bira Predsjednik, potvrđuju se i 
predsjednici Ogranaka te članovi Nadzornog odbora. Održani su sastanci svih 
ogranaka i potvrđeni ili izabrani predsjednici. Prijedlog članova užeg Predsjedništva: 
Debora Radolović, Zlatko Stić, , Rade Šimičević, Luka Mladinović i Zdravka Grđan. 
Također Skupština treba potvrditi članove šireg Predsjedništva (izabrane predsjednile 
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,  
Prijedlog Predsjedništva za članove Nadzornog odbora: Asja Jelaković, Drago Bagić i 
Marko Ilijašev.  
Predsjedništvo je jednoglasno predložilo dosadašnju predsjednicu Udruge Suzanu 
Hitrec za kandidata na izbornoj Skupštini Udruge za Predsjednicu na temelju 
dosadašnjeg uspješnog i odgovornog vođenja Udruge.  
 
 

Ad 4. 
 

 
    Predsjednica poziva sve članove Udruge da sudjeluju u  javnoj raspravi o izmjenama i 
dopunama Zakona. Temeljem dosadašnjih rasprava Predsjednica je u okviru rada 
povjerenstva istakanula prijedloge Udruge, međutim u prijedlogu koji je u javnoj raspravi 
prijedlozi ravnatelja nisu uvaženi. Zamolila je sve predsjednike županijskih ogranaka da održe 
najkasnije do 28.11. sastanak ogranka te rasprave prijedloge i pošalju do 30.11. na mail 
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Udruge. Osim ovakvih skupnih prijedloga, važno je da ravnatelji pojedinačno šalju svoje 
prijedloge na javne rasprave. 

 
ZAKLJUČAK 

 
Potrebno je sudjelovati u javnim raspravama o izmjenama i dopunama Zakona. Osim 
ovakvih skupnih prijedloga, važno je da i predsjednici županijskih ogranaka temeljem 
rasprave s kolegama na sastancima ogranaka te pošalju zajedničke prijedloge 
najkasnije do 30.11. na email udruge kao i da ravnatelji pojedinačno šalju svoje 
prijedloge na javnu raspravu. 
 

 
 

Sjednica je završila u 20.00 sati. 
 
 

Zapisničarka: 
 

  Predsjedavajuća: 

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

tajnica UHSR-a         predsjednica UHSR-a 

 
 
 
 


