
 

1 
 

Predsjedništvo UHSR-a 

Zagreb, 02. 06. 2017. 
 

Z A P I S N I K 
 

19. sjednice proširenog Predsjedništva Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja                 

održane 2. lipnja 2017. godine u Zagrebu, Prilaz baruna Filipovića 30  

  
Sjednica je započela u 10.00 sati. 
 
Nazočni članovi Predsjedništva u širem sastavu: Suzana Hitrec (predsjednica Udruge 
hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, u daljnjem tekstu: UHSR), Luka Mladinović, Mile Lulić , 
Darinka Svetec, Debora Radolović, Dražen Sekso, Mladen Kamenjarin, Branko Cvetković, 
Tomislav Gregur, Pavica Biondić- vanković, Vjekoslav Robotić, Rade Šimičević, Zdravka 
Grđan, Marica Marinković i Josip Jovanovac u.z.  
 
Ostali nazočni: članovi Nadzornog odbora Drago Bagić i tajnica UHSR-a Brankica Žugaj 
 
 
Izočni: Zlatko Stić, Ina Žderić, Ivica Rozijan,  Šimo Pavlović , Pavle Bucić, Damir Šegota, 
Željko Filjak i Stipe Tomić 
Zapisničarka: 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 
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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 je usvojen  zapisnik 18. sjednice proširenog Predsjedništva UHSR-a. 
 
 

Ad 2. 
 
Predsjednica UHSR-a predstavlja nas u Povjerenstvu za izmjene i dopune Zakona o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; a voditelj povjerenstva je zamjenik ministra Hrvoje 
Šlezak. 
Predsjednica UHSR-a Suzana Hitrec izvijestila je Predsjedništo o pristiglim prijedlozima 
županijskih ogranaka vezano uz izmjenu i dopunu Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj 
i srednjoj školi. Predsjednik ogranka Grada Zagreba nije poslao svoj prijedlog nego je 
proslijedio je prijedloge i mišljenja ravnateljice Željke Frković i ravnatelja Hrvoja Odaka. 
Njihovi prijedlozi pročitani su u cijelosti. Pitanja i prijedlozi ravnateljice Frković jednim se 
dijelom odnose na specifične situacije vezane uz Grad Zagreb, a drugim dijelom uz 
dokumente koje MZO trenutno nema u postupku izmjena i dopuna. Prijedlog ravnatelja 
Odaka vezan je uz članak 23. koji je već predviđen za izmjenu. 
Predsjednica ogranka Dubrovačko-neretvanske županije  na Žderić poslala je prijedloge koji 
su pročitani u cijelosti. 
Predsjednici ogranka županija: Krapinsko-zagorske, Ličko-senjske, Požeško-slavonske, 
Primorsko-goranske i Osječko-baranjske županije  nisu poslali svoje prijedloge. 
Predsjednica  je iznijela dosad obrađene zakonske članke na sastancima Povjerenstva za 
izradu Nacrta Prijedloga izmjena i dopuna zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi. Predsjednik povjerenstva predložio je da se više ne koristi pojam kurikulum već 
kurikul te se uvodi načelo pluralnosti. 
U članku 10. predlože se da Ministar donosi mrežu škola i programa. 
U članku 23. predlaže se da nema roka za premještaj u druge škole. Kod promjene 
prebivališta, učenika se mora primiti u školu.  
Što se tiče dopunskog rada  stav  je nazočnih da je važno odvojiti srednje i osnovne škole te 
da za srednje škole treba biti organizirana dopunska nastava tijekom nastavne godine, a ne 
dopunski rad nakon kraja nastavne godine. Treba omogućiti školama da imaju dovoljno sati 
za dodatnu i dopunsku nastavu, a ne ograničiti ih brojem razrednih odjela.  
Školovanje od kuće (za osnovnu školu), uvodi se prijedlogom izmjena članka 42. 
Vezano uz članak 73. Ministar je najavio da se vraća zaključivanje ocjena na polugodištu. 
Županije su podijeljene oko toga pitanja; tako su za vraćanje zaključne ocjene na kraju 
polugodišta Splitsko-dalmatinska, Zadarska, Šibensko-kninska, Sisačko-moslavačka, 
Brodsko-posavska i Istarska županija.   
Zagrebačka županija, Međimurska županija, Varaždinska županija, Koprivničko-križevačka i 
Virovitičko – podravska županija nisu za vraćanje zaključivanja ocjena na polugodištu, dok su 
u Karlovačkoj županiji podijeljeni oko zaključivanja istog. 
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Nazočni članovi raspravili su problematiku i došli do zajedničkog zaključka da potreba 
zaključivanja ocjena na polugodištu ovisi o razini stupnja obrazovanja. Stav Predsjedništva je 
da je za strukovne trogodišnje škole potrebno zaključivanje ocjena,  za četverogodišnje škole 
mišljenja su podijeljena, a za gimnazije nije nužno zaključivanje ocjena na polugodištu.  
Ukoliko se vrati zaključivanje, smatramo nepotrebnim iskazivanje općeg uspjeha na 
polugodištu. 
 
Predsjedništvo je raspravljalo o statusu ravnatelja, te o načinu izbora i reizbora ravnatelja. 
Predsjednici županijskih ogranaka Koprivničko-križevačke županije, Međimurske, Virovitičko-
podravske i Šibensko-kninske županija predlažu da način izbora i reizbora ostane isti. 
Splitsko-dalmatinska županija,  Sisačko-moslavačka, Brodsko-posavska, Istarska, 
Zagrebačka, Karlovačka i Zadarska županija predlažu da školski odbor bira ravnatelje, a 
Ministar daje suglasnost. 
 
Nakon iskazivanja mišljenja, provedena je rasprava te je Predsjedništvo  zajednički zaključilo 
da dok se ne provede profesionalizacija, ravnatelja trebaju birati  isključivo članovi školskog 
odbora uz suglasnost ministra. 
 
Raspravljalo se o broju članova školskoga odbora i stav Udruge je: 5 ili 7 članova s istim 
omjerom predstavnika osnivača, nastavnika, zaposlenika i roditelja.  
Tražit će se u izmjenama i dopunama Zakona da se vrati zapošljavanje do 60 dana odlukom 
ravnatelja. 
Do uvođenja profesionalizacije, predsjednica će predložiti da se u izmjene i dopune zakona 
uvrsti stavak u članku 128. koji treba glasiti “Školska ustanova će ravnatelja koji je poslove 
radnog mjesta ravnatelja obavljao više od dva uzastopna mandata, rasporediti na poslove 
koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi“. Time se želi zaštiti radni odnos i sva prava iz 
radnog odnosa za ravnatelje koji su izgubili pravo povratka na predhodno radno mjesto. 
S obzirom da Ministar donosi konačnu odluku koji će prijedlog izmjena i dopuna zakona ići na 
javno savjetovanje, potrebno je aktivno se uključiti u isto te raspraviti s članovima svih 
županijskih ogranaka te poslati objedinjena mišljenja i stavove predsjednici Udruge. Članovi 
Udruge koji imaju drugačija mišljenja i prijedloge, od svojih županijskih ogranaka, također se 
trebaju pozivati da sudjeluju u javnim raspravama. 

 
ZAKLJUČAK 

 
Predsjednica UHSR-a kao članica povjerenstva za izmjene i dopune Zakona o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi izvijestila je nazočne o prijedlozima koji su se 
razmatrali do sada na povjerenstvu. Predsjednica UHSR-a će sve prijedloge 
Predsjedništva izložiti na Povjerenstvu za izradu Nacrta izmjena i dopuna Zakona o 
odgoju i obrazovanju. Predsjednici svih županijskih ogranaka trebaju održati sastanak 
s temom vezanom  uz izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi te zaključke i prijedloge županijskih ogranaka dostaviti predsjednici 
UHSR-a. 
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Ad 3. 
 

Predsjednik ogranka Šibensko-kninske županije Dražen Sekso , ujedno i član Povjerenstva 
za izmjene i dopune Zakona o strukovnom obrazovanju,  izvijestio je nazočne o prijedlozima 
koji su se do sada raspravljali.   
Povjerenstvo za izradu Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom 
obrazovanju održalo je tri sastanka. U povjerenstvu se nalaze predstavnici MZO,Ministarstva 
rada i mirovinskog sustava, Ministarstva gospodarstva,poduzetništva i obrta, Ministarstva 
turizma, HGK, HOK, HUP, ASOO, predstavnici poslodavaca, NSZSH, te pet ravnatelja 
srednjih strukovnih škola: Josip  voš iz Pitomače, Renato Matejaš iz Zagreba, Dražen 
Blažeka iz Čakovca, Dražen Sekso iz Šibenika, Nevenka Suhina iz Belog Manastira. 
Povjerenstvo ima ukupno 21 člana. Članovima Povjerenstva, temeljem prethodne procjene 
koje je obavilo MZO, dostavljeni su prijedlozi članaka za raspravu. 
Značajniji prijedlozi: 
Kako ne  bi bilo ograničavajućih faktora za provedbu dualnog obrazovanja (smjernice Vlade 
RH) čl.1 st.4 glasio bi „ Dio djelatnosti strukovnog obrazovanja za zanimanja iz sustava 
vezanih obrta ostvaruje se na temelju Zakona o obrtu“ 
Pojedini izrazi (pojmovnik) u prijedlogu Zakona bit će ujednačeni sa Zakonom o HOK-u 
Predloženo je  da se  se formalnim učenjem stječu kompetencije i „učenjem temeljenim na 
radu“ koje se može provoditi u gospodarskim subjektima, regionalnim centrima izvrsnosti i 
ustanovama za strukovno obrazovanje. 
Od strane ASOO predloženo je da ustanove za strukovno obrazovanje izrađuje Izvedbeni 
kurikulum ustanove za strukovno obrazovanje koji bi se trebao usvojiti do 31.kolovoza  za 
sljedeću školsku godinu. Na sastanku Povjerenstva iznešen je stav ravnatelja strukovnih 
školaje da nema potrebe za izradom takvog dokumenta jer ono što je predloženo kao sadržaj 
tog izvedbenog strukonog kurikuluma je sastavni dio GPP-a škole i Školskog kurikuluma. 
Prihvaćen je prijedlog ravnatelja strukovnih škola da u sastav Povjerenstva za kvalitetu (čl. 
12) kao član uđe i ravnatelj ustanove za strukovno obrazovanje jer po sadašnjim odredbama 
Zakonu ravnatelj nije član navedenog povjerenstva. 
HOK predlaže  izmjenu čl.23, odnosno produljenje trajanje nastavne godine s 38 na 42 sata. 
Prijedlog je da se u čl.29 st.1briše, a bio je vezan uz ograničenje izvođenja praktične nastave 
i vježbi od najviše 4 sata dnevno odnosno 20 sati tjedno što je školama i „gospodarskim 
subjektima„ predstavljalo problem u organizaciji. 
 
  

ZAKLJUČAK 
 

Predsjednik ogranka Šibensko-kninske županije Dražen Sekso, ujedno i član 
Povjerenstva za izmjene i dopune Zakona o strukovnom obrazovanju,  izvijestio je 
nazočne o prijedlozima. Predsjednici svih županijskih ogranaka trebaju održati 
sastanak s temom vezanom  uz izmjene i dopune Zakona o strukovnom obrazovanju te 
zaključke i prijedloge županijskih ogranaka dostaviti predsjednici UHSR-a. 
 

 
Ad 4. 

 
Predsjednica Udruge izvijestila je nazočne da je formirano Povjerenstvo za izradu prijedloga 
Pravilnika o licenciranju ravnatelja. U tom Povjerenstvu su predstavnici srednjoškolskih 
ravnatelja: Ljubica Banović, Suzana Hitrec i Vlado Prskalo. Povjerenstvo se do sada dva puta 
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sastalo i raspravljalo o načelnim stavovima o licenciranju. UHSR podržava uvođenje 
licenciranja,  ali uz jasnu zakonsku regulativu kojom se definira profesionalizacija rada 
ravnatelja, odnosno zapošljavanje ravnatelja na neodređeno radno vrijeme uz mandatnu 
obnovu licence. Protiv smo uvođenja obveznog pohađanja poslijediplomskog stručnog studija 
za ravnatelje s ravnateljskim iskustvom. Takvo osposobljavanje ravnatelja može biti uvedeno 
kao zakonska obveze samo za one koji žele biti ravnatelji ili evnetualno i za ravnatelje koji su 
sada u prve dvije godine prvog mandata.  staknuto je da  specijalistički studij smatramo 
osposobljavanjem te se ne može izjednačiti s prvom licencom. Licencu mogu dobiti ravnatelji 
tek nakon određenog vremena radnog iskustva na radnom mjestu ravnatelja. Također, 
licenciranje ima smisla samo ukoliko je to preduvjet za profesionalizaciju radnog mjesta 
ravnatelja, što podrazumijeva ugovor na neodređeno vrijeme uz raskidanje ugovora samo 
ako rad ravnatelja ne zadovolji.  staknuo se i problem finaciranja specijalističkog studija i 
postupka licenciranja. Ukoliko se u Zakon doda kako obveza završetak specijalističkog 
studija i obveza licenciranja, a način izbora/reizbora ostaje sličan onda se postavlja pitanje 
hoće li svakih 5 godina trebati izdvajati nova finacijska sredstva. Takvi prijedlozi osim što su 
potpuno neusklađeni sa Strategijom znanosti, obrazovanja i tehnologije, predviđaju velika 
financijska izdvajanja bez povezanosti sa sustavom osiguranja kvalitete u obrazovanju.  
Zaključak je da se podržava uvođenje licenciranja samo uz uvijet profesionalizacije rada, što 
znači zapošljavanje na neodređeno vrijeme na random mjestu ravnatelja uz mandatnu 
obnovu licence, a ne po bilo kojem od dosadašnjih modela izbora/reizbora ravnatelja u kojem 
neko tijelo donosi odluku glasovanjem. Alternativa tome je ravnatelj kao funkcija te reizbor 
svakih 5 godina. Ne može biti kombinacija jednog i drugog modela, odnosno donošenje 
obveza vezanih uz licenciranje, a istovremeno zadržavanje izbora i reizbora svakih 5 godina 
temeljem glasovanja. Udruga će i dalje raditi na uvođenju profesionalizacije rada ravnatelja. 

 
 

ZAKLJUČAK 
 

Podržava se uvođenje licencija samo kao dio profesionalizacije rada ravnatelja. 
Ukoliko ne budu u zakonu donesene izmjene i dopune koje se odnose na zapošljavanje 
na radnom mjestu ravnatelja, nema potrebe za licenciranjem.   U tom slučaju ostaje  
reizbor svakih 5 godina, a nikako to ne može biti i jedno i drugo.  Udruga će i dalje 
raditi na uvođenju profesionalizacije rada ravnatelja. 
 

Ad 5. 
 

Predsjednica je izvijestila nazočne o održavanju sljedećeg sastanka Predsjedništva 1. rujna 
2017. u Puli kako bi se obradila sva pitanja vezana uz početak nove školske godine  te 
zakonsku regulativu. 
Predsjednica  Suzana Hitrec radi na tome da se u rujnu održi sastanak s predstavnicima 
Ministarstva i ravnateljima u Zagrebu. 
 staknut je problem povećanja opravdanih izostanka učenika nakon izmjena Pravilnika o 
kriterijima za izricanje pedagoških mjera. Nakon kraja nastavne godine UHSR će provesti 
prikupljanje podataka od svojih članova, ravnatelja srednjih škola RH o postotku opravdanih 
izostanaka u odnosu na prošlu šk.god. te nakon obrade tih podataka predložiti Ministarstvu 
izmjenu Pravilnika. 
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ZAKLJUČAK 

Predsjedništvo je u potpunosti podržalo predloženi nadnevak i mjesto održavanja 
sastanka. Planira se sljedeći sastanak Predsjedništva UHSR-a 1. rujna 2017. u Puli. 

Nakon kraja nastave godine UHSR će prikupiti podatke o izostancima učenika za 
prošlu i ovu školsku godinu. 

 
Sjednica je završila u 13.30 sati. 
 
 

Zapisničarka: 
 

  Predsjedavajuća: 

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

tajnica UHSR-a         predsjednica UHSR-a 
 
 
 
 


