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Predsjedništvo UHSR-a 

Beli Manastir, 17. 06. 2016. 
 

Z A P I S N I K 
 

14. sjednice proširenog Predsjedništva Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja održane 

u petak, 17. lipnja  2016. s početkom u 930 sati uu  seoskom gospodarstvu Ivica i Marica, Ive 

Lole Ribara 8A, Etno selo Karanac 

 
Sjednica je započela u 9.30 sati. 
 
Nazočni članovi Predsjedništva u širem sastavu: Suzana Hitrec (predsjednica Udruge 
hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, u daljnjem tekstu: UHSR), Mile  uli , Stipe Tomi , Šimo 
Pavlovi , Darinka Svetec, Vjekoslav Roboti , Ivanica  elamari ,  ranko Cvetkovi , Željko 
Filjak, Željko Vukeli  , Marica Marinkovi , i Pavle  uci . 
 
 
Izočni: Ina Žderi , Mladen Kamenjarin, Rade Šimičevi , Pavica  iondi -Ivankovi , Zlatko Sti ,  
Ivica Rozijan, Zdravka Grđan, Debora Radolovi ,  Tomislav Gregur i Damir Šegota. 
 
Zapisničarka:  rankica Žugaj 
 
Predsjedavaju a: Suzana Hitrec 
 

Predsjednica Udruge Suzana Hitrec pozdravila je nazočne i konstatirala da je ovoj 
sjednici Predsjedništva u širem sastavu nazočno 12 članova, što je dovoljno za pravovaljano 
odlučivanje (kvorum) i predložila sljede i 
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Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 
 

Ad 1. 

            Marko  ogati , dogradonačelnik grada  eli Manastir i Željko Filjak ravnatelj  u 
Srednjoj školi Izidora Kršnjavog u Našicama, predsjednik ogranka UHSR-a iz Osječko-
baranjske županije, predstavili su uvjete u kojima djeluju škole na području Osječko-
baranjske županije. 

ZAK JUČAK 
 

Marko  ogati , dogradonačelnik grada  eli Manastir i Željko Filjak ravnatelj  u Srednjoj školi 
Izidora Kršnjavog u Našicama, predsjednik ogranka UHSR-a iz Osječko-baranjske županije, 
predstavili su uvjete u kojima djeluju škole na području Osječko-baranjske županije. 

 
Ad 2. 

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

prilike prethodno pročitati. Nije bilo primjedaba. 
 

ZAK JUČAK 
 

Jednoglasno je usvojen zapisnik 13. sjednice proširenog Predsjedništva UHSR-a. 
 

 
Ad 3. 

 

Na Skupštini Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja održane 19. travnja 2016.g. u 
Hotelu „Donat“ u Zadru predložen je i jednoglasno usvojen prijedlog o donaciji novčanih 
sredstava za obnovu Vodotornja u Vukovaru. Nakon provjere i usklađivanja sa zakonskim 
propisima mogu a je donacija sukladno članku 23. našeg Statuta. Donacijom za obnovu 
vodotornja u Vukovaru omogu it  e se svim učenicima srednjoškolskih ustanova da se bolje 
upoznaju s tim djelom Hrvatske i njegovom iznimnom značenju u povijesti, kroz Domovinski 
rat te u sadašnjem životu republike hrvatske. Time je donacija vezana uz razvoj sustava 
srednjoškolskog odgoja i obrazovanja. Stanje raspoloživih sredstava bilo je na dan 
31.12.2015. godine 40.645,00 kn. Članovi Predsjedništva predložili su da se donira 50% 
raspoloživih sredstava, odnosno 20.000 kuna. 

  
ZAK JUČAK 

 
Članovi Predsjedništva Udruge jednoglasno su donijeli odluku da se donira 20,000 kuna za 
obnovu vodotornja u Vukovaru. 
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Ad 4. 
 
Predsjednica je izvijestila o aktivnostima vezanim uz potrebu izmjene zakona. Danas je 
dobila poziv iz Uprave za odgoj i obrazovanje  za uključivanje u rad povjerenstva u MZOS-u 
za izmjene i dopune Zakona. Članovi Predsjedništva predlažu da se brišu članci koji su 
vezani uz nadnevke licenciranja i 1.1.2017. prestanak mandata ravnatelja. 
Vjekoslav Roboti  predložio je da se pošalje dopis Saborskom odboru o prijedlogu izmjene 
Zakona. 

ZAK JUČAK 
 

Predsjedništvo je donijelo odluku da se za izmjene i dopune Zakona predloži ako hitan 
prioritet brisanje datuma 1.1.2017. za sjecanje licence ted a se pošalje dopis Saborskom 
odboru o potrebi hitne izmjene Zakona.  
 

Ad 5. 
 

Predsjednica je izvijestila članove Predsjedništva da je osnova financiranja Udruge pla anje 
članarina. Ukupno su u Udruzi 423 člana Udruge, a za 2016. godinu platio je 291 član 
Udruge. Također je podsjetila na obvezu ažuriranja podataka (s OI -om) za svaku godinu o 
članovima Udruge. Voditelji ogranaka su zaduženi da do 27. lipnja 2016. pošalju  ažurirane 
podatke tajnici Udruge ted a podsjete svoje članove na pla anje članarine. 

 
ZAK JUČAK 

 
Predsjednici ogranaka Udruge trebaju podsjetiti svoje članove, koji i dalje žele biti članovi 
Udruge, da trebaju platiti članarinu za 2016. gdinu te zatražiti ponudu za pla anje na mail 
Udruge. Svi voditelji županijskih ogranaka trebaju popuniti tablicu s podacima za članove 
Udruge. Popis škola za čije ravnatelje je pla ena članarina za 2016. Godinu bit  e objavljen 
na mrežnim stranicama Udruge. 
 
 

Ad 6. 
 

Predsjednica je izvijestila članove Predsjedništva o zamolbama Ministra za prijem 
predstavnika Udruge. Nije bilo formalnog odgovora, ali kao članica ERS-a, imala je nekoliko 
susreta s Ministrom, gdje je imala priliku obrazložiti trenutne probleme vezane uz školstvo. 
Slijedom toga, šefica kabineta Ministra pozvala  je na sastanak predstavnike naše Udruge i 
udruge ravnatelja osnovnih škola krajem svibnja, a sastanak je sljede i dan, nekoliko sati 
uoči zakazanog početka bio odgođen. Tako do sastanka Ministra i predstavnika Udruge nije 
došlo. 
Članovi Predsjedništva uviđaju problem s dopisima koje nam šalje MZOS i koji su potpuno 
depersonalizirani.  
 
Sjednica je završila u 11.30 sati. 
 
 

Zapisničarka:   Predsjedavaju a: 

 rankica Žugaj, v. r.,   Suzana Hitrec, v. r., 

tajnica UHSR-a   predsjednica UHSR-a 
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