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Predsjedništvo UHSR-a 

Zagreb, 01. 09. 2017. 
 

Z A P I S N I K 
 

20. sjednice proširenog Predsjedništva Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja                 

održane 1. rujna 2017. godine u Puli, Talijanska srednja škola, Scuola media superiore 

Italiana Dante Alighieri, Pola 

Santoriova 3, Pula 

 
Sjednica je započela u 11.00 sati. 
 
Nazočni članovi Predsjedništva u širem sastavu: Suzana Hitrec (predsjednica Udruge 
hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, u daljnjem tekstu: UHSR), Luka Mladinović, Jasminka 
Štajcer, Debora Radolović, Branko Cvetković, Tomislav Gregur, Vjekoslav Robotić, Ina 
Žderić, Josip Jovanovac, Damir Šegota, Ante Dževlan. 
 
Ostali nazočni: tajnica UHSR-a Brankica Žugaj 
 
 
Izočni: Zlatko Stić, Darinka Svetec, Dražen Sekso, Mladen Kamenjarin, Pavica Biondić-
Ivanković, Rade Šimičević, Zdravka Grđan, Darinka Svetec, Ivica Rozijan, Šimo Pavlović, 
Željko Filjak  
Zapisničarka: Brankica Žugaj 
 
Predsjedavajuća: Suzana Hitrec 
 

Predsjednica Udruge Suzana Hitrec pozdravila je nazočne i konstatirala da je ovoj 
sjednici Predsjedništva u širem sastavu nazočno 11 članova, što je dovoljno za pravovaljano 
odlučivanje (kvorum) i predložila sljedeći 

 
 

DNEVNI RED 
 
 

11..  ŠŠkkoollssttvvoo  uu  IIssttaarrsskkoojj  žžuuppaanniijjii    

22..  UUssvvaajjaannjjee  ZZaappiissnniikkaa  ss  1199..  ssjjeeddnniiccee  ššiirreegg  PPrreeddssjjeeddnniiššttvvaa  UUHHSSRR--aa  ooddrržžaannee  

  22..  66..  22001177..  ggoodd..  uu  ZZaaggrreebbuu  ((zzaappiissnniikk  ddoossttuuppaann  nnaa  mmrreežžnnoojj  ssttrraanniiccii  UUddrruuggee))  

33..  IIzzvvjjeeššććee  ssaa  ssaassttaannkkaa  pprreeddssttaavvnniikkaa  UUddrruuggee  ss  MMiinniissttrriiccoomm  ii  ssuurraaddnniicciimmaa  

ooddrržžaannoogg    3311..0088..22001177..  

44..  OOrrggaanniizzaacciijjaa  ssttrruuččnnoogg  sskkuuppaa  uu  VVooddiiccaammaa  

55..  OOrrggaanniizzaacciijjaa  ssjjeeddnniiccee  sskkuuppššttiinnee  uu  VVooddiiccaammaa  
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66..  PPrriijjeeddlloozzii  ddaalljjnnjjiihh  aakkttiivvnnoossttii  UUddrruuggee  ((ssttrruuččnnii  sskkuupp  --zziimmaa  22001188..,,  ččllaannssttvvoo  uu  

TThhee  EEuurrooppeeaann  FFeeddeerraattiioonn  ooff  EEdduuccaattiioonn  EEmmppllooyyeerrss  ((EEFFEEEE))          

77..  RReeggiioonnaallnnaa  kkoonnffeerreenncciijjaa  LLjjuubblljjaannaa  

88..  AAkkttiivvnnoossttii  žžuuppaanniijjsskkiihh  ooggrraannaakkaa  

99..  AAkkttuuaallnnoossttii  

  

 

  

 
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 
Ad 1. 

 

          Patricia Percan, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu 
Istarske županije, predstavila je viziju razvoja i uvjete u kojima djeluju škole i učenički domovi 
na području Istarske županije. 

ZAKLJUČAK 
 

Patricia Percan, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu 
Istarske županije, predstavila je viziju razvoja i uvjete u kojima djeluju škole i učenički 
domovi na području Istarske županije. 
 

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 19. sjednice proširenog Predsjedništva UHSR-a. 
 
 

Ad 3. 
 
      Predsjednica je izvijestila nazočne o sastanku ministrice prof.dr.sc. Blaženke Divjak, 
predstavnika Ministarstva znanosti i obrazovanja i Udruge hrvatskih srednjoškolskih 
ravnatelja, održanog 31. kolovoza 2017. g. u 8.30 sati u Ministarstvu znanosti i obrazovanja. 
 Ministarica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak, s državnim tajnikom Hrvojem 
Šlezkom i nadležnim pomoćnikom Vladom Prskalom, pozvala je na sastanak, na prijedlog 
Predsjednice Udruge, predstavnike Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, kojem su 
nazočili predsjednica UHSR-a Suzana Hitrec, prof., tajnica UHSR-a dr.sc. Brankica Žugaj i 
član Nadzornog odbora Drago Bagić, prof.   
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Predsjednica je upoznala Ministricu o statusu i položaju ravnatelja i ostalim aktualnim 
problemima u srednjoškolskom sustavu. Raspravljalo se o nepovoljnom statusu 
ravnatelja, kriterijima izbora, reizbora te kriterijima za koeficijent plaće, problemima s 
nedorečenošću zakona, kašnjenju suglasnosti za radna mjesta, sustavu 
napredovanja u zvanje, licenciranju i profesionalizaciji ravnatelja, autonomiji i 
odgovornosti škole i ravnatelja, sustavu osiguranja kvalitete u obrazovanju, suradnji 
Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja s Ministarstvom obrazovanja i znanosti. 
Predsjednica Udruge izvijestila je Ministricu o zaključcima stručnog skupa Udruge 
hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja održanog na Bolu na Braču 5.- 7.10.2016. te 
pozvala Ministricu na jesenski stručni skup UHSR-a koji će se održati 6.- 8.11. u 
Vodicama. 
 
Tijekom rasprave istaknuto je slijedeće: 
 

 Za pripremu svih važnih promjena u sustavu srednjoškolskog obrazovanja 
potrebno je uključivati  u rad predstavnike UHSR-a. 

 Status ravnatelja je sada nepovoljan te se treba što prije kvalitetno riješiti (s 
osobitim nagalskom na trenutnu situaciju rada na određeno vrijeme te 
nemogućnost povratka na predhodno radno mjesto nakon rada u trećem ili 
sljedećim mandatima), kao i i definirati model licenciranja ravnatelja koji 
osigurava promjenu radnog statusa ravnatelja s položaja u profesiju. U skladu 
s time su potrebne i izmjene postojećeg Zakona. 

 Ministrica je istaknula važnost razvoja i korištenja  potencijala koji postoje u 
odgojno-obrazovnom sustavu kao i posebnu važnost razvoja strukovnog 
obrazovanja. 

 Zakon o odgoju i obrazovanju je trenutno u postupku donošenja prijedloga 
izmjena i dopuna i to  dijelova koji se odnose na kvalitetnije funkcioniranje 
sustava .  

 U izmjenama i dopunama Ministarstvo ne predlaže značajnije promjene 
vezane uz model izbora i reizbora ravnatelja već to misle rješavati u drugoj fazi 
kada se bude donosio novi Zakon. 

 Potrebno je poboljšati procedure za dobivanje suglasnosti za radna mjesta 
kako one ne bi kasnile i time otežavale rad školama i učeničkim domovima. 

 Predsjednica Udruge je predložila da se u prvoj polovici rujna organizira 
sastanak u Zagrebu za sve hrvatske ravnatelje srednjih škola i učeničkih 
domova na kojem Ministrica i suradnici mogu predstaviti svoje planirane 
aktivnosti i očekivanja od ravnatelja na početku školske godine. 

 
ZAKLJUČAK 

 
 

Potrebna je kontinuirana i intenzivna komunikacija i suradnja UHSR-a i Ministarstva. 
Osobito je važno uključivanje predstavnika Udruge u sva povjerenstva koje se odnose 
na promjene u srednjoškolskom obrazovanju. Udruga će i dalje  inzistirati na 
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izmjenama i dopunama Zakona kao i donošenju novog Zakona u kojem se treba 
kvalitetno riješiti status i položaj ravnatelja. 
 

Ad 4. 
 

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

    Za temu aktualno s odvjetnicom potrebno je da svaki predsjednik županijskog ogranka 
prikupi pitanja svojih članova te da do 20.10. dostavi sistematizirana pitanja iz svog ogranka 
na mail udruge. 

    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, predloženo je i prihvaćeno da kotizacija za sudjelovanje na 
stručnom skupu iznosi 350 kuna (uključivši PDV).  

    Predsjednica je najavila sljedeću Sjednicu Predsjedništva 5. studenog 2017. u 19 sati u 
Vodicama. 

 
ZAKLJUČAK 

 
U studenom će se održati stručni skup ravnatelja u Vodicama od 6. do 8. studenoga 
2017. Sjednica Predsjedništva održat će se 5. studenoga 2017. u 19 sati u Vodicama. 
Kotizacija za stručni skup iznosit će 350 kuna (PDV uključen). Članovi Predsjedništva 
organizirat će sastanke u svojim ograncima te informirati ravnatelje o organizaciji 
stručnoga skupa te prikupiti pitanja članova ogranka i do 20.10. proslijediti 
Predsjednici. 
 

 
Ad 5. 

 
    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 predložit će se na 
sljedećem sastanku Predsjedništva i tijekom održavanja same Skupštine. 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. Stoga je potrebno održati sastanke svih 
ogranaka i potvrditi ili izabrati predsjednike. Popis škola i domova koji su platili članarinu za 
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2017.  dostupan je na mrežnoj stranici Udruge. Škole i učenički domovi su tijekom siječnja i 
veljače dobili elektronskom poštom ponudu za plaćanje godišnje članarine u iznosu od 250 
kuna. Oni koji nisu dobili ponudu i nisu do sada platili članarinu, a žele to učniti mogu se javiti 
na kontakte UHSR-a. Predsjednici svih ogranaka se mole da u svojim županijama podsjete 
članove na obveze prema Udruzi .  
 
 

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 predložit će se na 
sljedećem sastanku Predsjedništva i tijekom održavanja same Skupštine. Predsjednica 
podsjeća Predsjednike županijskih ogranaka da će pravo glasa na izbornoj Skupštini 
imati samo oni ravnatelji koji su upisani u Udrugu i koji su platili članarinu. Na Izbornoj 
skupštini, osim što se bira Predsjednik, potvrđuju se i predsjednici Ogranaka te 
Nadzorni odbor. Stoga je potrebno održati sastanke svih ogranaka  UHSR-a i potvrditi 
ili izabrati predsjednike. 
 

Ad 6. 
 

   Predsjednica je izvijestila nazočne o inicijativi brojnih ravnatelja, članova Udruge da Udruga 
osim jesenskog stručnog skupa  organizira i zimski stručni skup. Također je predloženo da se 
sljedeći puta organizira zajednički stručni skup s Hrvatskom udrugom ravnatelja osnovnih 
škola. Svrha zajedničkoga stručnog skupa je jačina zajedničkog pristupa u rješavanju 
problema i statusa ravnatelja. Članovi Predsjedništva su jednoglasno podržali inicijativu te su 
predložili održavanje zajedničkog stručnog skupa početkom veljače 2018. godine. 
    Predsjednica je upoznala nazočne s dopisom MZO-a i prijedlogom članstva u The 
European Federation of Education Emplyers (EFEE). Organizacija se bavi nizom aktivnosti 
obrazovanja, edukacijom EU projekata. Godišnja članarina iznosi 1.192 eura. Prisutni članovi 
složili su se da se probno učlanimo na godinu dana, te ćemo se za daljnje učlanjenje odlučiti 
na temelju iskustva i potreba Udruge.  

 
 
 

ZAKLJUČAK 

Predsjedništvo je u potpunosti podržalo organizaciju zimskog stručnog skupa u veljači 
2018. godine. Predlaže se da taj skup bude zajednički s Hrvatskom udrugom ravnatelja 
osnovnih škola. Predsjedništvo je donijelo odluku o učlanjenju UHSR-a  u organizaciju 
The European Federation of Education Emplyers (EFEE) na godinu dana. 

Ad 7. 
 

    Predsjednica je nazočne izvijestila o održavanju regionalne ESHA konferencije za 
ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova koja će se održati u Ljubljani od 26. do 28. 10. 2017. 
u hotelu Mons. Kotizacija za konferenciju je 68 eura po osobi. Podatci o prijavi, plaćanju 
kotizacije i prijavi smještaja nalaze se na mrežnoj stranici Udruge. Pozivaju se svi 
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zainteresirani članovi da se sukladno mogućnostima prijave i sudjeluju u regionalnoj 
konferenciji. 

 
ZAKLJUČAK 

 
Predsjednica je nazočne izvijestila o održavanju regionalne ESHA konferencije za 
ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova koja će se održati u Ljubljani od 26. do 28. 10. 
2017. u hotelu Mons. Kotizacija za konferenciju je 68 eura po osobi. Podatci o prijavi, 
plaćanju kotizacije i prijavi smještaja nalaze se na mrežnoj stranici Udruge. 

 
 
 

Ad 8. 
 

    Predsjednici Ogranaka trebaju održati sastanke i prenijeti sve zaključke i dogovore sa 
sastanaka Predsjedništva. Potrebno je sudjelovati u svim javnim raspravama o izmjenama I 
dopunama zakona i pravilnika koji se odnose na rad u srednjoškolskom sustavu.Temeljem 
dosadašnjih rasprava Predsjednica je poslala primjedbe i prijedloge UHSR-a u javnu 
raspravu vezanu uz izmjenu i dopunu zakona o strukovnom obrazovanju jer iako je u 
Povjerenstvu za izradu prijedloga izmjena i dopuna zakona bilo pet ravnatelja strukovnih 
škola u tekstu prijedloga koji je bio u javnoj raspravi nisu uvaženi svi prijedlozi ravnatelja koji 
su izneseni na sastancima. Osim ovakvih skupnih prijedloga, važno je da i predsjednici 
županijskih ogranaka temeljem rasprave s kolegama na sastancima ogranaka kao i ravnatelji 
pojedinačno šalju svoje prijedloge na javne rasprave. 
U županijskim ograncima, u kojima je istekao ili ističe mandat predsjednika ogranka, treba 
provesti izbore te o ishodu izvijestiti predsjednicu i tajnicu Udruge. 

 
ZAKLJUČAK 

 
Predsjednici Ogranaka trebaju održati sastanke i prenijeti sve zaključke i dogovore sa 
sastanaka Predsjedništva. Potrebno je sudjelovati u javnim raspravama. 
U županijskim ograncima, u kojima ističe mandat predsjednika ogranka, treba provesti 
izbore te o ishodu izvijestiti predsjednicu i tajnicu Udruge. 

 
Ad 8. 

 
Izvijestila je članove o dopisu od 18.7.2017., kojem MZO obavještava ravnatelje o uvođenju 
19 novih strukovnih kurikuluma od školske godine 2017./2018. Na inicijativu Predsjednice, u 
MZO-u je 21. srpnja 2017. organiziran sastanak s pomoćnikom Ministrice Momirom Karinom 
sa suradnicima iz MZO-a, ravnateljicom NCVVO-a Majom Jukić i ravnateljem Agencije za 
strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Milom Živčićem i suradnicima, Jelenom Pavičić 
te Suzanom Hitrec predsjednicom UHSR-a, Davorom Škiljanom, ravnateljem Srednje 
strukovne škole Samobor i Đurđicom Fuštar, ravnateljicom Tehničke škole Ruđera Boškovića 
iz Zagreba. Nakon sastanka dogovoren je novi način i vrijeme provedbe 19 strukovnih 
kurikuluma te je nakon toga školama upućen novi dopis. 
Predsjednica se osvrnula na nedavne aktualnosti i probleme oko organizacije maturalnih 
putovanja u Barcelonu. Članovi Predsjedništva istaknuli su problem nedorečenosti Pravilnika 
o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, te potrebu za 
izmjenom  istog. 
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ZAKLJUČAK 

 
Naglašeno je kako se ukazala se potreba za izmjenama Pravilnika o izvođenju izleta, 
ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole te potreba za 
kvalitetnom pripremom provedbe 19 novih strukovnih kurikuluma kako bi se mogli što 
kvalitetnije provoditi u svim školama. 

 
 
 
 
 

Sjednica je završila u 13.45 sati. 
 
 

Zapisničarka: 
 

  Predsjedavajuća: 

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

tajnica UHSR-a         predsjednica UHSR-a 

 
 
 
 


