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Predsjedništvo UHSR-a 

Opatija, 21. 02. 2017. 

 

Z A P I S N I K 

17. sjednice proširenog Predsjedništva Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja održane 21. 

veljače 2017. godine u hotelu Royal, Opatija u 18.30 sati 

  

Sjednica je započela u 18.30 sati. 

 

Nazočni članovi Predsjedništva u širem sastavu: Suzana Hitrec (predsjednica Udruge hrvatskih 

srednjoškolskih ravnatelja, u daljnjem tekstu: UHSR), Mile  uli ,  uka Mladinovi , Ina  deri , Zlatko 

Sti , Darinka Svetec, Debora Radolovi , Rade Šimičevi ,  Dražen Sekso, Mladen Kamenjarin, Branko 

Cvetkovi , Tomislav Gregur, Ivica Rozijan, Zdravka Grđan,  eljko Filjak, Damir Šegota. 

 

Ostali nazočni: članovi Nadzornog odbora Drago Bagi , Asja Jelakovi  i tajnica UHSR-a Brankica 

 ugaj. 

 

 

Izočni: Stipe Tomi , Šimo Pavlovi , Pavica Biondi -Ivankovi , Marica Marinkovi , Pavle Buci , 

Vjekoslav Roboti . 

 

Zapisničarka: Brankica  ugaj 

 

Predsjedavaju a: 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 sljede i 

 

 

DNEVNI RED 

 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice šireg Predsjedništva UHSR-a održane 6. 12. 

2016. god. u Karlovcu (zapisnik dostupan na mrežnoj stranici Udruge) 

2. Financijsko izvješće za 2016. godinu 

3. Organizacija sjednice skupštine 4.04.2017. u Osijeku 

4. Prijedlozi daljnjih aktivnosti Udruge 

5. Aktualnosti 

 

 

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 se usvaja zapisnik 16. sjednice proširenog Predsjedništva UHSR-a. 

 

 

Ad 2. 

Predsjednica je izvijestila nazočne o financijama Udruge za 2016. godinu. Prihodi od kotizacija 

stručnog skupa u Bolu na Braču, članarina, prodaje monografija, kamata i donacija, iznosili su ukupno 

157.557,00 kn. Rashodi su bili za usluge interneta, intelektualne usluge, poštarinu, usluge odvjetnika, 

računovodstveno-knjigovodstvenog servisa, knjige za stručne skupove, predavanja i organizacije 

stručnih skupova, nabavku uredskoga materijala za sastanake predsjedništva, donacije-obnovu 

vodotornja u Vukovaru; za suradnju s ESHA-om,  usluge platnog prometa i ostale usluge u ukupnom 

iznosu od 159.626,00 kn. Stanje raspoloživih sredstava UHSR-a bilo je na dan 31.12.2016. godine 

15.104,00 kn.  

 

ZAKLJUČAK 

 Jednoglasno je prihva eno  inancijsko izvješ e za   16. godinu  

 

Ad 3. 

Predsjednica je izvijestila nazočne o održavanju redovne Skupštine UHSR-a koja  e se održati tijekom 

stručnoga skupa u Osijeku, 4. travnja 2017. Skupština je izvještajna i na njoj  e se predstaviti program 

rada za 2017. godinu, financijsko izvješ e za   16. godinu, financijski plan za 2017. godinu i sl. 

Predloženo je radno predsjedništvo u sastavu:  Zdravka Grđan,  eljko Filjak i Rade Šimičevi . 

 

ZAKLJUČAK 

Predsjednis tvo je u potpunosti podržalo predloženi dnevni red za izvještajnu Skupštinu UHSR-a te 

donijelo prijedlog članova Radnog predsjedništva Skupštine (Zdravka Grđan,  eljko Filjak, Rade 

Šimičevi ).  

 

Ad 4.  
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Predsjednica Udruge izvijestila je da  e ponovo uputiti dopis ministru i njegovim suradnicima sa 

zamolbom za organiziranje sastanka s predstavnicima Udruge vezano uz problematiku statusa i 

položaja ravnatelja te uz ostale teško e u upravljanju i rukovođenju srednjoškolskim ustanovama. 

 Zajedno s  Hrvatskom udrugom ravnatelja osnovnih škola tražit  emo ponovno održavanje tematske 

sjednice Saborskog odbora za obrazovanje i upoznati ih s aktualnom problematikom.  

Članovi Predsjedništva smatraju da organizaciju studijskog putovnja ravnatelja treba trenutno odgoditi 

i planirati za sljede e razdoblje.  

Predsjednica je nazočne izvijestila da se priprema ESHA regionalna konferencija koja  e se održati 

26.- 28. listopada u Sloveniji. 

U županijama voditelji računovodstava na različite način tumače koji je ispravan iznos dnevnica za 

službena putovanja, vezano uz odlazak na stručni skup. Prijedlog je članova predsjedništva da se uputi 

dopis Ministru te da nam pošalju jedinstveno tumačenje o iznosu dnevnica, kako bi sve srednjoškolske 

ustanove mogle postupiti na isti način. 

Suglasnosti za sate nastave koji se redovito održavaju od 5. rujna   16. neke škole još nisu zaprimile, 

što ravnateljima predstavlja problem oko provođenja zakonske procedure. 

Trenutno je otvoreno javno savjetovanje na temu : “Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Uredbe o 

izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koe icijentima složenosti poslova u javnim službama”. 

Predsjednica je izvijestila da se  u predloženim izmjenama ne spominju izmjene vezane uz radna 

mjesta u sustavu odgoja i obrazovanja stoga je predložila da u komentaru  javnog savjetovanja napiše 

da su potrebne izmjene vezane uz koe icijente i složenost poslova ravnatelja srednjoškolskih ustanova. 

Članovi Predsjedništva su podržali prijedlog Predsjednice. 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je uputilo dopis s uputama o postupanju kod neovlaštenog ulaska 

stranih osoba u prostore školskih ustanova. Ravnatelji trebaju postupiti kako je najbolje mogu e u 

uvjetima koje imaju da zaštite učenike i osoblje škole. 

Ravnatelji žele ujednačeni obrazac za rješenja o tjednom zaduženju nastavnika, kako bi se izbjegle 

tužbe (dopunski rad). 

Predsjednica je uputila  19.12.2016. Vladi RH, Ministarstvu znanosti i obrazovanja , ten a znanje 

Nezavisnom sindikatu zaposlenih u srednjim školama pisani zahtjev za sudjelovanjem u postupku 

pregovora oko Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama. Ravnatelji 

srednjoškolskih ustanova su odgovorne osobe koje provode Kolektivni ugovor te bi mogli dati u 

pregovaranju svoje mišljenje i prijedloge, bez mogu nosti odlučivanja. Od Vlade i Ministarstva nije 

došao odgovor, a gosp. Mihalinec je odgovorio da je prijedlog u potpunosti zakonski neutemljen. 

 

ZAKLJUČAK 

 

Potrebna je kontinuirana i intenzivna komunikacija i suradnja predstavnika MZO-a s UHSR-om. 

Predsjednica  e uputiti dopis Ministru vezan uz dnevnice, obrazac tjednog zaduženja i procedure 

izdavanja suglasnosti. Zatražit  e se ponovo organiziranje tematske sjednice Saborskog odbora za 
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obrazovanje. U javnom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Uredbe o izmjeni Uredbe o nazivima radnih 

mjesta i koe icijentima složenosti poslova u javnim službama uputit  emo komentar vezan uz potrebu 

izmjene kriterija za složenost poslova ravnatelja te određivanja novih koe icijenata.  

Ad. 5 

Nije bilo pitanja, primjedaba i prate ih rasprava. 

 

Sjednica je završila u 19.40 sati. 

 

 

Zapisničarka:   Predsjedavaju a: 

Brankica  ugaj, v. r.,   Suzana Hitrec, v. r., 

tajnica UHSR-a   predsjednica UHSR-a 

 

 
 

 


